
Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 14. 5. 2020 

 

Uznesenia boli starostkou podpísané 15.5.2020 

 

Uznesenie č. 8/2020 

k návrhu na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, 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  

 

 

 

 

         Ing. Iveta Feketeová 

                          starostka obce 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 14. 5. 2020 

 

Uznesenia boli starostkou podpísané 15.5.2020 

 

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 

 

 

     Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 14. 5. 2020 

 

Uznesenia boli starostkou podpísané 15.5.2020 

 

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. 

  

 

 
Ing. Iveta Feketeová 

              starostka obce 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 14. 5. 2020 

 

Uznesenia boli starostkou podpísané 15.5.2020 

 

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. xxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt  Okoličná na 

Ostrove xxx, občianka SR, a  Juraj Martinček,  r.č. xxxxxxxxx  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. xxxxxx, 

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

xxxxxxxxxx  trvalý pobyt Okoličná na Ostrove xxxx 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 

 

 

 
Ing. Iveta Feketeová 

             starostka obce  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 14. 5. 2020 

 

Uznesenia boli starostkou podpísané 15.5.2020 

 

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 

 

 

 

 
   Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 14. 5. 2020 

 

Uznesenia boli starostkou podpísané 15.5.2020 

 

 

                                                    Uznesenie č. 13/2020 

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 eur. 
 

B/ schvaľuje  

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

- spoluúčasť vo výške 5130,75 eur.  

 

 

     Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 14. 5. 2020 

 

Uznesenia boli starostkou podpísané 15.5.2020 

 

Uznesenie č. 14/2020 

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. 

 

 

 

 
   Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 14. 5. 2020 

 

Uznesenia boli starostkou podpísané 15.5.2020 

 

Uznesenie č. 15/2020 

k informáciám starostky obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

berie na vedomie 

informácie starostky obce.  

 

 

 

   Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

 


