
 

 

 

 

Ob ec  Ok ol i čn á  n a  O s trov e  

Z Á PIS NI C A  

z  I 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 Miestnom kultúrnom stredisku v Okoličnej na Ostrove dňa 14.05.2020  

so začiatkom o 18:00 hodine 

 

Prítomní :   

starosta obce:              Ing. Iveta Feketeová, 

 

poslanci:        Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, Andrej  

                                            Farkas, Bc. Zoltán Kucsora, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita  
                                                   Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török, 

       zapisovateľka:       Monika Vontszeműová                             

       hlavná kontrolórka:      JUDr. Ing. Iveta Némethová  

       vedúci technického úseku:  Ing. Attila Kulcsár Szabó, 

Priebeh zasadania: 

Starostka privítala prítomných 14.5.2020 o 18.00 hodine. 

Skonštatovala, že z 9 poslancov je prítomných   9 . Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Starostka určila za zapisovateľku Moniku Vontszeműovú  za overovateľov zápisnice navrhla  

Štefana Antalu a Evu Bohosovú. Pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 

Uznesenie č. 8/2020 

k návrhu na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určeniu zapisovateľa a 

overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ schvaľuje 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 

 

1. Zahájenie   

2. Schválenie programu zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Informatívna správa o plnení uznesení 

4. Interpelácia 

5. Záverečný účet obce Okoličná na Ostrove za rok 2019  

6. Schválenie  predaja majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže - parc. č. C KN 

877/108 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2020 

8. Oprávnenie schvaľovať rozpočtové opatrenia starostom obce počas mimoriadnej 

situácie v plnom rozsahu  



9. K rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci 

programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 

SKHU/WETA/1901/4.1/128.  

10. Návrh na vyradenie nepotrebného majetku obce na základe odporučenia 

inventarizačnej komisie  

11. Informácie starostky obce  

12. Záver 

 

B/ schvaľuje 

1. zapisovateľa: Monika Vontszeműová 

2. overovateľov zápisnice:  Štefan Antala, Eva Bohosová  

 

 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

prítomní:   9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                          

za:               9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                                          

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                   

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Starostka uviedla bod rokovania informatívnu správu ku kontrole plnenia uznesení zo 

zasadnutia konaného 24.1.2020. Správa bola zaslaná poslancom písomne. Následne otvorila 

diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 9/2020 

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

na Ostrove, konaného dňa 24.1.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na 

Ostrove zo dňa 24.1.2020 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    



prítomní:   9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                          

za:               9 (Štefan Antala Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                                          

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

 

 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

Ďalším bodom programu bola interpelácia. Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

V rámci interpelácie sa nikto neprihlásil. Zasadnutie pokračovalo podľa schváleného 

programu. 

 

Piaty bod zasadnutia bolo prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce. Návrh 

záverečného účtu bol zverejnený na web stránke obce a úradnej tabuli dňa 27.4.2020. Návrh 

záverečného účtu s dôvodovou správou, návrhom na uznesenie, prílohami- výročná správa, 

stanovisko hlavného kontrolóra obce, plnenie rozpočtu v %  obdržali poslanci 

spolu s pozvánkou v listinnej podobe 6.5.2020. 

Následne otvorila diskusiu k návrhu záverečného účtu, schváleniu celoročného hospodárenia 

Obce Okoličná na Ostrove za rok 2019, rozdeleniu zisku a použitiu rezervného fondu na bežné 

výdavky v roku 2020 na pokrytie zníženia príjmov spôsobených pandémiou COVID- 19. 

V rámci diskusie hlavná kontrolórka poznamenala, že boli dodržané všetky zákony a predpisy 

ako to uviedla aj v správe. Upozornila na vymáhanie pohľadávok. Účtovná strata je spôsobená  

výškou odpisov.  

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Monika Csernyanszká a žiadala zaslanie zoznamu 

pracovníkov podľa pracovného zaradenia. Žiadala zaslanie čerpania rozpočtu štvrťročne po 

ukončení uzávierky.  

 

 

 

Uznesenie č. 10/2020 

k návrhu záverečného účtu a hodnoteniu  hospodárenia obce Okoličná na Ostrove za rok 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2019, 

2. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019, 

 

B/ schvaľuje 

celoročné hospodárenie Obce Okoličná na Ostrove za rok 2019 bez výhrad, 



 

C/ berie na vedomie 

      Výročnú správu obce Okoličná na Ostrove za rok 2019, 

 

D/  schvaľuje  

      rozdelenie prebytku rozpočtu za rok  2019 vo výške 28 942,22  € takto:  

      do rezervného fondu sa pridelí  28 942,22 €.   

 

E/ schvaľuje  

     Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 38 539 eur v súlade s § 36 odst.2 a 3   

     zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením  

     nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  na úhradu  bežných výdavkov na  

     zabezpečenie chodu obce, v dôsledku zníženia príjmov spôsobených dopadmi mimoriadnej  

     situácie. 

  

 

Výsledky hlasovania:                          

    

prítomní:   9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                          

za:               9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                                          

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                   

 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

Nasledoval bod schválenie predaja majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže -

parc.č.877/108. Schválenie spôsobu predaja a podmienok obchodnej verejnej súťaže bolo 

24.1.2020 uznesením č. 5/2020. Do súťaže sa prihlásili spoločne ako jeden uchádzač manželia 

Monika Martinčeková a Juraj Martinček. Zápisnicu z otvárania obálok zo dňa 27.3.2020 

s dôvodovou správou a návrhom uznesenia poslanci obdržali spolu s pozvánkou. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu  

Uznesenie č. 11/2020 

k schváleniu predaja nehnuteľností parc. č. C KN 877/108, na základe výsledku obchodnej 

verejnej súťaže  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 
 

A/ berie na vedomie  

    zápisnicu zo dňa 27.3.2020 z otvárania obálok a z vyhodnotenia výsledkov obchodnej 

verejnej súťaže, schválenej obecným  zastupiteľstvom uznesením číslo 5/2020, 24.1.2020 

a informáciu, že do súťaže sa prihlásili spoločne ako 1 uchádzač manželia Monika 

Martinčeková, rodné priezvisko  Krasková,  r.č. xxxxxxxxxx, trvalý pobyt  Okoličná na 



Ostrove xxx, občianka SR, a  Juraj Martinček,  r.č.xxxxxxxx  trvalý pobyt  Okoličná na 

Ostrove xxx občan SR, za cenu 701,00 eur, slovom sedemsto jeden eur. 

 

B/ schvaľuje  

- v súlade s § 9 ods.2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.138/1991 Zb.“)  

predaj a  nehnuteľného majetku obce na základe výsledkov obchodnej verejnej 

súťaže,  majetku vedeného na LV č. 905 v k. ú. Okoličná na Ostrove  ako: parcela 

registra „C“ p. č. 877/108 o výmere 309 m2, záhrada, v podiele 1/1 k celku, pre: 

kupujúcich manželov Monika Martinčeková, rodné priezvisko  Krasková,  r.č. xxxxxxx, 

trvalý pobyt  Okoličná na Ostrove xxx , občianka SR, a  Juraj Martinček,  r.č. xxxxxxx  

trvalý pobyt Okoličná na Ostrove xxx občan SR, do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov, za cenu 701 eur, slovom sedemsto jeden eur, za nasledovných podmienok: 

- zaplatenie kúpnej  

- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, vrátane nákladov za vypracovanie 

znaleckého posudku a správneho poplatku za návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností hradia kupujúci. 

 

C/ žiada starostku obce 

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a prijatí uznesenia 

obecného zastupiteľstva účastníkovi obchodnej verejnej súťaže, 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

2. zabezpečiť zaslanie výzvy na zaplatenie kúpnej ceny víťazovi obchodnej verejnej 

súťaže podľa bodu B/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

   

prítomní:   9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                          

za:               9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                                          

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  
 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Hlavná kontrolórka obce JUDr. Ing. Iveta Némethová v súlade s18 zákona 369/1990 Zb.z 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na obdobie /júl-december/ 2020. V zmysle zákona bol plán zverejnený 

29.4.2020.  

Pristúpilo sa k hlasovaniu  



Uznesenie č. 12/2020 

k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na II. polrok 2020 

 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

 

prítomní:   9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                          

za:               9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                                          

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                   

 

 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Starostka informovala poslancov o prognózach vypracovaných Radou pre rozpočtovú 

zodpovednosť, v ktorej pravidelne informujú o dopadoch pandémie koronavíru COVID-19 na 

výšku podielových daní poukazovaných samosprávam zo štátneho rozpočtu. Nakoľko 

prognózy sa menia a nie je možné vopred so 100% pravdepodobnosťou rozpočtovať výšku 

skutočných príjmov odborníci v oblasti ekonómie a plánovania odporúčajú zastupiteľstvám 

splnomocniť starostu obce v období pandémie najmenej do 31.12.2020 na prijímanie 

rozpočtových opatrení bez obmedzenia. Splnomocnenie sa nevzťahuje na nakladanie 

s majetkom obce, schvaľovanie dotácií, prijatie úveru a iných úkonov, ktoré patria do výhradnej 

pôsobnosti obecného zastupiteľstva.  

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Monika Csernyanszká Vyjadrila sa proti splnomocneniu 

starostky na prijímanie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami. Skonštatovala, že  súčasná 

situácia nie je tak vážna, zastupiteľstvo je pružné nech zostane všetko bez zmeny.  

Zoltán Kucsora uviedol, že sme ešte len na začiatku roka a zmestíme sa do rozpočtu. Väčšie 

investície neboli plánované a  zmeny rozpočtu by aj podľa neho malo robiť obecné 

zastupiteľstvo.  

Starostka obce dala hlasovať o návrhu. 

 

Prebehlo hlasovanie. 

 

Uznesenie č. 13/2020 



k rozpočtovým opatreniam  starostom obce počas mimoriadnej situácie v plnom rozsahu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje  

opravávnenie schvaľovať rozpočtové opatrenia starostom obce počas mimoriadnej situácie, 

vyhlásenej uznesením vlády SR číslo 111 zo dňa 11.3.2020 v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia z dôvodu ochorenia  COVID-19 spôsobeným korona vírusom,   v plnom rozsahu počas 

mimoriadnej situácie, najneskôr do 31.12.2020. 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

prítomní:   9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                          

za:               1 ( Eva Bohosová)   

                                        

                                   proti:             6  ( Antala Štefan, Monika Csernyánszka, Andrej Farkas,     

                                                              Bc. Zoltán Kucsora,  , Anita Nagyová, Vidor Olláry,)                                          

                                      

                                   zdržal/a sa:   2  (MVDr. Ferdinand Kulcsár,   Mgr. Tivadar Török )                               
 

 

 

Uznesenie nebolo schválené 

 

 

Starostka informovala poslancov o schválení žiadosti, ktorá bola podaná spoločne 

s partnerskou obce Tárkány, Maďarská republika na organizovanie spoločných aktivít. 

Obec Okoličná na Ostrove ako vedúci partner môže čerpať 70 % zo schváleného objemu 

finančných prostriedkov a obec Tárkány 30%. Spoluúčasť obce by bola 5130,75 eur.  

Prostriedky by bolo možné čerpať do jedného roka po podpísaní zmluvy. 

Diskusia. 

Poslankyňa Monika Csernyanszká žiadala, aby po podpísaní zmluvy bol poslancom zaslaný 

rozpis poskytnutej dotácie.  

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu.  

Uznesenie č. 14/2020 

k informácii o schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko SKHU/WETA/1901/4.1/128  
 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 
 

A/  berie na vedomie  

informáciu starostky obce o rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutie finančného     príspevku 

v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko     

SKHU/WETA/1901/4.1/128 vo výške 48 865,53 Eur na celý     projekt.  Z toho pre obec 

Okoličná na Ostrove 34 205 eur. Spoluúčasť vo výške 15%  predstavuje  5130,75 eur. 



 

B/ schvaľuje  

- realizáciu projektu v období od 1.9.2020 do 31.7. 2021,  

- spoluúčasť vo výške 5130,75 eur.  

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

prítomní:   9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                          

za:               9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                                          

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

       
 

Na návrh inventarizačnej komisie bol predložený zoznam majetku navrhnutý na vyradenie 

v zostatkovej cene 0 eur. Jedná so o starú cisternu na vývoz fekálií a starý traktorový príves. 

 

Prebehlo hlasovanie  

 

Uznesenie č. 15/2020 

k návrhu na vyradenie nepotrebného majetku obce  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje  

vyradenie nepotrebného majetku v zostatkovej hodnote  0  eur, v zmysle návrhu inventarizačnej 

komisie podľa priloženého zoznamu. 

 

 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

prítomní:   9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                          

za:               9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                                          

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

 



 

Uznesenie č. 15/2020 

k informáciám starostky   

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

Berie na vedomie 

Informácie starostky 

- podaných projektoch, oplotení detského ihriska a materskej školy, o plánovanom 

otvorení detského parku, zbere papiera, železa a elektro odpadu. 

Výsledky hlasovania:                          

    

prítomní:   9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                          

za:               9 (Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar 

Török)                                          

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

Záver 

 

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

starostka sa poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

Zapísala: Monika Vontszeműová                                      ............................................. 

  v.r.                       

 

 

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

                                                                                                 starosta obce 

       Ing. Attila Kulcsár Szabó      Ing. Iveta Feketeová 

                      v.r.                                                                                                   v.r.  

Overovatelia:  

 

Eva Bohosová                                             ........................................ 

v.r. 

Štefan Antala                        ........................................ 

v.r. 


