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Č. j.: 658/2016 

S p i s :  5 / 2 0 1 6  

 

 

 

Obec Okol ičná na  Ostrove  

 

ZÁ PI S NI C A  

z  V I .  zas adnu t i a  Ob ecn éh o  za s tup i t eľ s tv a  ob ce  Ok ol i čn á  n a  Os t ro v e  

konaného v zasadačke obecného úradu v Okoličnej na Ostrove dňa 21.09.2016 

 

 

Prítomní :   
-   starosta obce:   Ing. Iveta Feketeová 

-   prednosta OcÚ: Ing. Attila Kulcsár Szabó  

-   poslanci:   Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár,  Ján Méhes, Anita Nagyová, Vidor 

   Olláry, Ing. Anikó Török, Mgr. Laura Vass 

-   zapisovateľka:   PhDr. Renáta Szendiová 

-   ďalší prítomní:  riaditeľka ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s VJM – Hetényi János Alapiskola és 

 Óvoda 

 

Neprítomní: 

- poslanec:  Ing. Július Pataky (ospravedlnený) 

  Zsolt Szokol (ospravedlnený) 

 

Program zasadnutia: 

1. Zahájenie - schválenie programu zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov    

zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove zo 

dňa 22.06.2016 

3. Interpelácie 

4. Vyradenie majetku DHM - ZŠ, DHM - MŠ, OHM - ZŠ, OHM - Zemepis, OHM-Telesná 

výchova, OHM – Branná výchova, OHM – ruský jazyk, OHM – fyzika, OHM – fond učebníc, 

OHM – hudobná výchova ku dňu 08.07.2016 

5. Vyradenie majetku obce  

6.  

A/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM v Okoličnej na Ostrove za školský rok 

2015/2016 

B/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

v Okoličnej na Ostrove za školský rok 2015/2016 (správy sú zverejnené na webovom 

sídle ZŠ s MŠ: www.zsekel.edupage.org / dokumenty) 

C/ Plán práce ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s VJM v Okoličnej na Ostrove na školský rok 

2016/2017 

7. Informácia starostky 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

http://www.zsekel.edupage.org/
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Priebeh zasadania: 

Zasadnutie prebiehalo od 18:00 hod. do 19.00 hod. 

  K zahájeniu a k schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 
  

Starostka obce privítala všetkých prítomných. Starostka oboznámila prítomných s programom 

VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Okoličná na Ostrove.  

Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, navrhla nasledovné zmeny programu:    

- bod programu zasadnutia OZ: 

Plán práce ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s VJM v Okoličnej na Ostrove na školský rok 

2016/2017 nahradiť s bodom programu: „Školský vzdelávací program Materskej školy 

v Okoličnej na Ostrove“ 

- rozšíriť program zasadnutia OZ o nasledovný bod: 

„Zmena uznesenia č. 105/2015 zo dňa 25.11.2015“ 

Starostka otvorila diskusiu. 

Vidor Olláry, poslanec OZ, navrhol zmenu programu zasadnutia nasledovne:  

Rozšírenie programu o nasledovný bod: 

„Zmena rozpočtu obce Okoličná na Ostrove 2016“ 

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu o zmenách programu. 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )                                          

   za:               7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )     

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     2    (Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol) 

 

Návrh na zmenu Programu zasadnutia OZ bol prijatý. 

 

Nakoľko nikto nemal iné návrhy, pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 

Uznesenie č. 23/2016 

k zahájeniu – schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ schvaľuje 

1. Zahájenie - schválenie programu zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov    

zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na 

Ostrove zo dňa 22.06.2016 

3. Interpelácie 



Zápisnica z VI. Zasadnutia OZ zo dňa 21.09.2016  Strana 3 z 12 

 

4. Vyradenie majetku DHM - ZŠ, DHM - MŠ, OHM - ZŠ, OHM - Zemepis, OHM-

Telesná výchova, OHM – Branná výchova, OHM – ruský jazyk, OHM – fyzika, OHM 

– fond učebníc, OHM – hudobná výchova ku dňu 08.07.2016 

5. Vyradenie majetku obce  

6. Správy a návrhy týkajúce sa školy a materskej školy 

6.1. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej 

školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM v Okoličnej na Ostrove za 

školský rok 2015/2016  

6.2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej 

školy v Okoličnej na Ostrove za školský rok 2015/2016 (správy sú 

zverejnené na webovom sídle ZŠ s MŠ: www.zsekel.edupage.org / dokumenty) 

6.3. Školský vzdelávací program Materskej školy v Okoličnej na Ostrove  

 

7. Zmena uznesenia č. 105/2015 zo dňa 25.11.2015 

8. Návrh na zmenu rozpočtu obce Okoličná a Ostrove 2016 

9. Informácia starostky 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

B/ schvaľuje 

1. zapisovateľa: PhDr. Renátu Szendiovú 

2. overovateľov zápisnice: Vidor Olláry, Ing. Anikó Török  

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )                                          

   za:               7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )     

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     2    (Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

K informatívnej správe o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva            

v Okoličnej na Ostrove zo dňa 22.06.2016 

 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove zo 

dňa 22.06.2016 bola zaslaná poslancom spolu s pozvánkou. Starostka obce oboznámila 

poslancov obsahom uznesení, ktoré sú v plnení. Nakoľko iné pripomienky ani otázky 

neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

 

 

http://www.zsekel.edupage.org/
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Uznesenie č. 24/2016 

k Informatívnej správe o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej 

na Ostrove konaného dňa 22.06.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

berie na vedomie  
Informatívnu správu o plnení  uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva            

v Okoličnej na Ostrove konaného dňa 22.06.2016, 

 

Úlohy v plnení: 

67/2015;  

122/2015; 

 

Splnené úlohy: 

18/2016 – 22/2016.  

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )                                          

   za:               7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )     

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     2    (Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol) 

      

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu Interpelácie  

 

Pri tomto bode zasadnutia neodzneli žiadne interpelácie. 

 

K návrhu na vyradenie majetku DHM - ZŠ, DHM - MŠ, OHM - ZŠ, OHM - Zemepis, 

OHM-Telesná výchova, OHM – Branná výchova, OHM – ruský jazyk, OHM – fyzika, 

OHM – fond učebníc, OHM – hudobná výchova ku dňu 08.07.2016 

 

Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, informovala prítomných o tom, že Návrh Základnej 

školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM – Hetényi János Alapiskola és Óvoda, 

Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na Ostrove tvoril bod rokovania na zasadnutí Vyraďovacej 

komisie dňa 14.09.2016 a jej členovia jednohlasne odporučili Obecnému zastupiteľstvu 

v Okoličnej na Ostrove tento návrh na vyradenie schváliť. Starostka obce odovzdala slovo 

riaditeľke Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM – Hetényi János 

Alapiskola és Óvoda, Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na Ostrove, ktorá informovala 

poslancov o tom, že predmetom tohto návrhu sú také hnuteľné majetky, ktoré sú 

nepoužiteľné, napr. učebnice takých predmetov, ktoré už neexistujú, či sú staré alebo napr. 
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pomôcky na telocvik, ktoré sú nebezpečné alebo nepoužiteľné. Nakoľko iné pripomienky ani 

otázky neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 25/2016 
k návrhu na vyradenie majetku DHM - ZŠ, DHM - MŠ, OHM - ZŠ, OHM - Zemepis, OHM-

Telesná výchova, OHM – Branná výchova, OHM – ruský jazyk, OHM – fyzika, OHM – fond 

učebníc, OHM – hudobná výchova ku dňu 08.07.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

Návrh Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM – Hetényi János 

Alapiskola és Óvoda, Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na Ostrove na vyradenie majetku 

DHM - ZŠ, DHM - MŠ, OHM - ZŠ, OHM - Zemepis, OHM-Telesná výchova, OHM – 

Branná výchova, OHM – ruský jazyk, OHM – fyzika, OHM – fond učebníc, OHM – 

hudobná výchova, ku dňu 08.07.2016 v predloženom znení, ktorý tvorí prílohu zápisnice 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 21.09.2016; 

 

B/ berie na vedomie 

odporúčanie vyraďovacej komisie obce Okoličná na Ostrove majetok v súlade s Návrhom 

na vyradenie majetku DHM - ZŠ, DHM - MŠ, OHM - ZŠ, OHM - Zemepis, OHM-

Telesná výchova, OHM – Branná výchova, OHM – ruský jazyk, OHM – fyzika, OHM – 

fond učebníc, OHM – hudobná výchova, ku dňu 08.07.2016 príslušný majetok vyradiť, 

 

C/ konštatuje, že 

majetok v súlade s Návrhom na vyradenie majetku DHM - ZŠ, DHM - MŠ, OHM - ZŠ, 

OHM - Zemepis, OHM-Telesná výchova, OHM – Branná výchova, OHM – ruský jazyk, 

OHM – fyzika, OHM – fond učebníc, OHM – hudobná výchova, ku dňu 08.07.2016 je 

nefunkčný a opotrebovaný, 

 

D /  konštatuje, že  

v yr ad en i e  m aj e tk u  n a  zák l ade  N áv rhu  Základnej školy s materskou školou 

Jánosa Hetényiho s VJM – Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Nitrianska 378, 946 13 

Okoličná na Ostrove na vyradenie majetku DHM - ZŠ, DHM - MŠ, OHM - ZŠ, OHM - 

Zemepis, OHM-Telesná výchova, OHM – Branná výchova, OHM – ruský jazyk, OHM – 

fyzika, OHM – fond učebníc, OHM – hudobná výchova, ku dňu 08.07.2016 je v celkovej 

obstarávacej  cene: 24 455,72 €  a  zostatkovej cene 0,00 €; 

 

E /  ukladá 

riaditeľke Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM – Hetényi János 

Alapiskola és Óvoda, Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378, 946 

13 Okoličná na Ostrove zabezpečiť riadne vyradenie a likvidáciu majetku podľa 

priloženého zoznamu v zmysle platných právnych predpisov (zákon SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení a zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v platnom znení) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Okoličná na Ostrove. 
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Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )                                          

   za:               7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )     

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     2    (Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol) 

      

Uznesenie bolo schválené. 

 

K návrhu na vyradenie majetku obce Okoličná na Ostrove 

 

Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, informovala prítomných o tom, že Návrh na vyradenie 

majetku obce Okoličná na Ostrove tvoril bod rokovania na zasadnutí Vyraďovacej komisie 

dňa 14.09.2016 a jej členovia jednohlasne odporučili Obecnému zastupiteľstvu v Okoličnej na 

Ostrove tento návrh na vyradenie schváliť. Starostka obce ďalej informovala poslancov, že 

majetok v návrhu je v celkovej zostatkovej cene 1394,15 € a majetok rozpísaný v návrhu je 

nefunkčný a opotrebovaný, resp. neupotrebiteľný. 

Nakoľko iné pripomienky ani otázky neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie č. 26/2016 

k návrhu na vyradenie majetku obce Okoličná na Ostrove 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

Návrh hlavného referenta správy majetku obce Okoličná na Ostrove na vyradenie majetku 

obce Okoličná na Ostrove zo dňa 17.8.2016 v predloženom znení, ktorý tvorí prílohu 

zápisnice zo zasadnutia OZ konaného dňa 21.09.2016; 

 

B/ berie na vedomie  

odporúčanie vyraďovacej komisie obce Okoličná na Ostrove majetok v súlade s Návrhom 

na vyradenie majetku obce Okoličná na Ostrove zo dňa 17.8.2016 príslušný majetok 

vyradiť; 

 

C /  konštatuje, že  

majetok v súlade s Návrhom hlavného referenta správy majetku obce Okoličná na Ostrove 

na vyradenie majetku obce Okoličná na Ostrove zo dňa 17.8.2016 je nefunkčný 

a opotrebovaný, resp. neupotrebiteľný; 

 

D /  konštatuje, že  

v yr ad en i e  m a j e tk u  n a  z ák l ad e  N áv rh u  hlavného referenta správy majetku na 

vyradenie majetku obce Okoličná na Ostrove zo dňa 17.8.2016 je v celkovej zostatkovej 

cene 1394,15 €;  
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E/ ukladá  

hlavnému referentovi správy majetku obce Okoličná na Ostrove zabezpečiť vyradenie 

a likvidáciu majetku podľa priloženého zoznamu z evidencie hnuteľného majetku obce 

Okoličná na Ostrove. 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )                                          

   za:               7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )     

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     2    (Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol) 

      

Uznesenie bolo schválené. 

 

K Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM – Hetényi János Alapiskola és Óvoda, 

Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na Ostrove za školský rok 2015/2016 

___________________________________________________________________________ 

Starostka obce informovala prítomných o tom, že Správa o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM 

– Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na Ostrove za školský 

rok 2015/2016 (ďalje len „ Správa “) bola zverejnená na webovom sídle školy: 

www.zsekel.edupage.org / dokumenty. Mgr. Laura Vass, poslankyňa OZ, požiadala riaditeľku 

školy o stručnú charakteristiku dokumentu. Mgr. Anikó Ódor,  riaditeľka Základnej školy 

s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM – Hetényi János Alapiskola és Óvoda, 

informovala prítomných o tom, že Správa obsahuje všeobecné informácie o škole, rozpis 

funkcií, členov, počet žiakov k 15. Septembru 2015 – 135 žiakov, ku koncu školského roka 

137, zapísaných prvákov – 8 žiakov, z ktorých fyzicky boli prítomní 7, ďalej správu 

informuje o absencii žiakov, ospravedlnených aj neospravedlnených, priemerné hodnotenie 

žiakov 1-4 roč. a 5-9 roč., výsledky testovania žiakov 9. ročníka, štruktúru pedagógov, 

školských predmetov, záujmových činností, súťaží, kultúrnych podujatí,... . Nakoľko iné 

pripomienky ani otázky neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 27/2016 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM – Hetényi János Alapiskola és Óvoda, 

Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na Ostrove za školský rok 2015/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM – Hetényi János Alapiskola és Óvoda, 

Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na Ostrove za školský rok 2015/2016.  

http://www.zsekel.edupage.org/
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Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )                                          

   za:               7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )     

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     2    (Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol) 

      

Uznesenie bolo schválené. 

 

K Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

v Okoličnej na Ostrove za školský rok 2015/2016 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Starostka obce informovala prítomných o tom, že Správa o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM 

– Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na Ostrove za školský 

rok 2015/2016 (ďalje len „ Správa “) bola zverejnená na webovom sídle školy: 

www.zsekel.edupage.org / dokumenty a odovzdala slovo riaditeľke školy. Mgr. Anikó Ódor,  

riaditeľka Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM – Hetényi János 

Alapiskola és Óvoda, informovala prítomných o tom, že dokument obsahuje obdobné údaje 

o materskej škole v Okoličnej na Ostrove ako Správa, ktorá bola predmetom 

predchádzajúceho bodu rokovania. Ďalej informovala prítomných o tom, že v Materskej škole 

v Okoličnej na ostrove evidujú 28 zapísaných žiakov. Nakoľko iné pripomienky ani otázky 

neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 28/2016 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

v Okoličnej na Ostrove za školský rok 2015/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

v Okoličnej na Ostrove za školský rok 2015/2016  

 

Výsledky hlasovania:                          

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )                                          

   za:               7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )     

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

http://www.zsekel.edupage.org/


Zápisnica z VI. Zasadnutia OZ zo dňa 21.09.2016  Strana 9 z 12 

 

                                  neprítomní pri hlasovaní:     2 (Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol) 

  

Uznesenie bolo schválené. 

 

K Školskému vzdelávaciemu programu materskej školy v Okoličnej na Ostrove   

 

Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, informovala poslancov o tom, že Školský vzdelávací 

program materskej školy v Okoličnej na Ostrove  bol predmetom zasadnutia rady Základnej 

školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM – Hetényi János Alapiskola és Óvoda, 

Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na Ostrove, ktorá odporúča tento Školský vzdelávací 

program schváliť. Mgr. Anikó Ódor,  riaditeľka Základnej školy s materskou školou Jánosa 

Hetényiho s VJM – Hetényi János Alapiskola és Óvoda, informovala prítomných o tom, že 

ako aj predchádzajúci Školský vzdelávací program, tak aj tento naďalej zostáva v duchu 

štyroch ročných období. Ďalej podotkla, že zmena v porovnaní s predchádzajúcim 

dokumentom, spočíva v tom, že tento dokument ukladá za povinnosť používania slovenského 

jazyka žiakmi Materskej školy v Okoličnej na Ostrove každý deň. Nakoľko iné pripomienky 

ani otázky neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 29/2016 

k Školskému vzdelávaciemu programu materskej školy v Okoličnej na Ostrove  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

Školský vzdelávací program materskej školy v Okoličnej na Ostrove, 

 

B/ berie na vedomie 

Odporúčanie rady Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM – 

Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na Ostrove, Školský 

vzdelávací program materskej školy v Okoličnej na Ostrove schváliť, 

 

C/ schvaľuje 

Školský vzdelávací program materskej školy v Okoličnej na Ostrove. 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )                                          

   za:               7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )     

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     2 (Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol) 

 

Uznesenie bolo schválené. 
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K zmene uznesenia č. 105/2015 zo dňa 25.11.2015 

 

Ing. Iveta Feketeová, starostka obce, informovala poslancov o tom, že likvidácia spoločnosti 

EKELTOUR, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) prebehla úspešne, čo podložila Potvrdením 

o vykonaním zápisu na Okresnom súde Nitra, že sa dňa 28.07.2016 vykonal výmaz údajov 

o spoločnosti a spoločnosť je zrušená od 01.01.2016. V mesiaci apríl 2016 sa uskutočnila 

mimoriadna uzávierka roka, boli vydané potvrdenia od príslušných organizácií verejnej 

správy o tom, že spoločnosť nemá záväzky ani pohľadávky voči nim a povoľujú likvidáciu 

spoločnosti. Na účet obce a do pokladne boli prevedené finančné prostriedky vo výške 

1720,28 €. Ďalej uviedla, že k povoleniu na rekultiváciu skládky TKO je potrebné doplnenie 

uznesenia č. 105/2015 zo dňa 25.11.2015 o to, že práva a povinnosti  prevádzkovateľa 

skládky TKO v Okoličnej na Ostrove preberá Obec Okoličná na Ostrove. Nakoľko iné 

pripomienky ani otázky neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 30/2016 

k zmene uznesenia č. 105/2015 zo dňa 25.11.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

  

Schvaľuje  

zmenu uznesenia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove č. 105/2015 zo dňa 

25.11.2015 nasledovne: 

 

Za bod D/ sa dopĺňa nový bod E/ v nasledovnom znení: 

 

„ E/ práva a povinnosti  prevádzkovateľa skládky TKO v Okoličnej na Ostrove preberá Obec 

Okoličná na Ostrove.“ 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )                                          

   za:               7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )     

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     2 (Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K návrhu na zmenu rozpočtu obce Okoličná na Ostrove na rok 2016 

 

Ing. Iveta Feketeová, starostka obce, odovzdala slovo Vidorovi Ollárymu, poslancovi OZ a 

predsedovi komisie športu, ktorý požiadal o rozšírenie programu zasadnutia OZ o tento bod 

rokovania. Vidor Olláry, poslanec OZ, uviedol, že touto cestou chce požiadať predsedkyňu 

komisie ekonomickej, finančnej, výstavby a územného plánovania obce o to, aby na svojom 

zasadnutí, na ktorom sa budú venovať úprave rozpočtu obce na rok 2016 zohľadnili návrh 

komisie športu. Ing. Anikó Török, predsedkyňa komisie ekonomickej, finančnej, výstavby 
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a územného plánovania obce sa informovala ohľadne výšky zmeny dotácie pre šport a o tom, 

či svoju žiadosť doložia v písomnej podobe s rozpisom. Vidor Olláry, predseda komisie 

športu, uviedol, že výška zmeny dotácie by činila 3000 €, uvedené finančné prostriedky sú 

potrebné na fungovanie FC Okoličná na Ostrove a ak je nutné, podložia túto skutočnosť 

písomnou žiadosťou. Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, upozornila poslancov na to, že 

zmena rozpočtu je potrebná z viacerých dôvodov, napr. schválený rozpočet obce Okoličná na 

Ostrove na rok 2016 neobsahuje vyčlenené finančné prostriedky pre členov komisie a z toho 

dôvodu žiada, aby komisia ekonomická, finančná, výstavby a územného plánovania obce pri 

úprave rozpočtu prihliadla na túto skutočnosť. Nakoľko iné pripomienky ani otázky 

neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie č. 31/2016 
k návrhu na zmenu rozpočtu obce Okoličná na Ostrove na rok 2016 

  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

  

A/     berie na vedomie 

informáciu Vidora Olláryho, predsedu komisie športu, o nutnosti navýšenia dotácie 

pre  Futbalový Club, 946 13 Okoličná na Ostrove z rozpočtu obce Okoličná na Ostrove 

na rok 2016, 

 

B/       ukladá  

predsedkyni komisie ekonomickej, finančnej, výstavby a územného plánovania obce 

po obdŕžaní žiadosti Futbalový Club, 946 13 Okoličná na Ostrove o navýšenie dotácie 

pre Futbalový Club, 946 13 Okoličná na Ostrove na rok 2016, uvedenú žiadosť prejednať 

na ďalšom zasadnutí komisie ekonomickej, finančnej, výstavby a územného plánovania 

obce,  následne predložiť návrh na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 

v rámci návrhu na zmenu rozpočtu obce Okoličná na Ostrove 2016.  

  

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )                                          

   za:               7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Anikó  Török,   

     Mgr. Laura Vass )     

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     2 (Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Informácie starostky 

 

Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, informovala poslancov o blížiacich sa kultúrnych 

podujatiach: Obecné oslavy Tárkány, Dni J. Hetényiho 16.10.2016, Deň dôchodcov, 

15.10.2016, DHZ organizuje 8.10.2016 súťaž. Ďalej uviedla, nakoľko vianočné sviatky 
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v tomto roku budú cez víkend, navrhuje vianočnú akciu uskutočniť skôr na začiatku 

decembra, napr. 9.12.2016 v duchu Mikuláša s obdobným kultúrnym nasadením ako 

v predchádzajúcich rokoch. Poslanci súhlasili s návrhom starostky s tým, že navrhli, aby sa 

kultúrna akcia nezačala skôr ako 17.00 hod. . Starostka obce ďalej informovala prítomných o 

tom, že v telocvični ZŠ s MŠ s VJM je havarijný stav, príslušné orgány boli o tom 

informované, obec podala žiadosť o dotáciu na výmenu okien a opravu strechy, toho času sa 

naša žiadosť postúpila na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Starostka obce 

požiadala predsedov komisií, aby doručili na OcÚ príslušné údaje svojich členov, ktorí nie sú 

poslancami, za účelom poukázania odmeny v zmysle Zásad odmeňovania poslancov a členov 

komisií obce Okoličná na Ostrove.  

 

Diskusia 

Mgr. Laura Vass, poslankyňa OZ, uviedla, že výlet, ktorý organizoval Csemadok z obcou 

poskytnutej dotácie, sa vydaril úspešne. Zároveň sa poďakovala za poskytnutú dotáciu. 

Poslanci sa informovali ohľadne zberu PET fliaš. Starostka obce uviedla, že zber PET fliaš 

bude uskutočnený mesačnou periodicitou vo vreciach a na sklenené fľaše bude potrebné kúpiť 

kontajnery, počtom 2-3 kusy a rozmiestniť ich v obci. Mgr. Laura Vass, poslankyňa OZ, sa 

informovala ohľadne konárov stromov. Starostka obce informovala prítomných, že sa stroj 

pokazil, ale je v záručnej dobe, preto ho môže opraviť iba garančná firma, z toho dôvodu nás 

prosili o trpezlivosť. Anita Nagyová, poslankyňa OZ, sa informovala ohľadne  možnosti 

podať žiadosť v projektoch v priebehu budúceho roku, nakoľko v predchádzajúcom období 

obec nemala veľa možností podávať projekty, keďže sa považovala buď za väčšiu alebo 

menšiu než bolo predpokladom pri podávaní projektov. Starostka obce informovala 

prítomných o tom, že na zasadnutí LEADER sa obce zhodli na tom, že spoločne podajú 

žiadosť v projekte, ktorého účelom je výstavba autobusovej zastávky pri železničnej zastávke 

Okoličná na Ostrove. Vidor Olláry, poslanec OZ, uviedol, že v Katolíckom kostole je 

havarijný stav. Starostka obce informovala prítomných, že stav v kostole skúma statik 

a bližšie informácie nemá, rímskokatolícky farár požiadal obec, aby sprístupnila zasadačku 

OcÚ na nedeľné omše, následne však informoval obec, že omše budú v Katolíckom kostole 

vo Veľkých Kosihách. 

 

Záver 

 

Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný a viac otázok ani pripomienok neodznelo, 

starostka obce, Ing. Iveta Feketeová sa poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Zapísal/(a): PhDr. Renáta Szendiová                            ..................................................... 

                         

 

.............................................                                      ....................................................     

       prednosta  ObÚ                                                                  starosta obce 

       Ing. Attila Kulcsár Szabó      Ing. Iveta Feketeová 

 

Overovatelia:  

Vidor Olláry                     ....................................... 

 

Ing. Anikó Török                ........................................ 


