
Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

Uznesenie č. 16/2020 

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. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ 14.5.2020 

4. Interpelácia  

5. Návrh VZN č.1/2020, ktorým sa mení VZN č.1/2019  

6. Návrh VZN č.2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Okoličná na 

Ostrove na rok 2020 

7. Návrh zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ s VJM Jánosa Hetényiho 

8. Zrušenie zverenia do správy majetku obce pre ZŠ s MŠ s vjm Jánosa Hetényiho 

Okoličná na Ostrove  

9. Výpožička nehnuteľného majetku obce pre ZŠ s MŠ s vjm Jánosa Hetényiho 

Okoličná na Ostrove  

10. Návrh dotácie pre športový klub FC Okoličná na Ostrove  

11. Výpožička nehnuteľného majetku obce pre športový klub FC Okoličná na Ostrove 

12. Žiadosť N-Lél a.s. o predĺženie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov vo 

vlastníctve obce Okoličná na Ostrove na ďalšie obdobie. 

13. Žiadosť PD Zlatná na Ostrove o predĺženie prenájmu poľnohospodárskych 

pozemkov vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove na ďalšie obdobie. 

14. Informácia starostky o zmene organizačného poriadku obecného úradu Okoličná 

na Ostrove 

15. Informácie starostky  

16. Záver 

 

B/ schvaľuje 

1. zapisovateľa: Monika Vontszeműová 

2. overovateľov zápisnice:  Monika Csernyánszka a Zoltán Kucsora  

 

 

 

 

 

         Ing. Iveta Feketeová 

                          starostka obce  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

Uznesenie č. 17/2020 

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

na Ostrove, konaného dňa 14.5.2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

Informatívnu správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Okoličnej 

na Ostrove zo dňa 14.5.2020. 

 

B/ ruší  

uznesenie č.14/2020  zo dňa 14.5.2020 z dôvodu zmeny výšky spoluúčasti na projekte 

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

SKHU/WETA/1901/4.1/128. 

 

 

 

 

     Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

 

Uznesenie č. 18/2020 

k návrhu VZN č.1/ 2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

prerokovalo 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Okoličná na Ostrove číslo 1/2020, ktorým sa mení VZN 

č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  Základnej 

škole s materskou školou Jánosa Hetényiho s  vyučovacím jazykom 

maďarským –  Hetényi János Alapiskola és Óvoda v  Okoličnej na Ostrove –  

Ekel,  v  školskom klube a  v zariadení školského stravovania  

 

 

 

 

                                                                           Ing. Iveta Feketeová 

            starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

Uznesenie č. 19/2020 

k návrhu VZN č. 2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

prerokovalo 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Okoličná na Ostrove číslo 2/2020 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 

Okoličná na Ostrove na rok 2020. 

 

 

 

                                                                                            Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

Uznesenie č. 20/2020 

k návrhu na zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Jánosa 

Hetényiho s  vyučovacím jazykom maďarským –  Hetényi János Alapiskola és  

Óvoda v  Okoličnej na Ostrove –  Ekel  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje 

 zmenu rozpočtu  Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho 

s vyučovacím jazykom maďarským –  Hetényi János Alapiskola és Óvoda 

v Okoličnej na Ostrove –  Ekel  na rok 2020. 

 Zmena rozpočtu tvorí prílohu uznesenia. 

 

 

 

 

 

 Ing. Iveta Feketeová 

      starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

Uznesenie č. 21/2020 

k návrhu na odňatie správy nehnuteľného majetku obce  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje  

v súlade s článkom 9  ods.2 Zásad hospodárenia s majetkom obce Okoličná na Ostrove odňatie 

správy nehnuteľného majetku obce Okoličná na Ostrove zvereného pre Základnú školu 

s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM, sídlo Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na 

Ostrove, IČO: 37866915, z dôvodu podľa  čl.9 ods.1 písm.c) Zásad v záujme lepšieho využitia 

tohto majetku pre obec. 

 

Termín: 27.8.2020 

 

 

 

 

 Ing. Iveta Feketeová 

      starostka obce 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

 

Uznesenie č. 22/2020 

k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ schvaľuje  

v súlade s článkom 7 Zásad Hospodárenia s majetkom obce Okoličná na Ostrove 

uzatvorenie zmluvy o výpožičke  nehnuteľného majetku obce na adrese 946 13 

Okoličná na Ostrove, 

 vedeného na LV č.905 v k.ú. Okoličná a Ostrove, 

- stavba so súpisným číslom 374 na parcele číslo 877/295, druh stavby: budova pre 

školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby: budova základnej školy, 

- stavba so súpisným číslom 379 na parcele číslo 877/293, druh stavby: budova pre 

šport a rekreačné účely, popis stavby: telocvičňa, 

- stavba so súpisným číslom 384 na parcele číslo 877/288, druh stavby: budova pre  

            školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby: 2 triedna materská škola, 

- časť budovy súp.č.  378  - výdajná školská kuchyňa a školská jedáleň,  

- oplotená  časť parcely 877/78 - školský dvor, 

- viacúčelové športové ihrisko, 

pre Základnú školu s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM,  sídlo Nitrianska 378, 

946 13 Okoličná na Ostrove, IČO 37866915, za nasledovných podmienok: 

- vypožičiavateľ predmet výpožičky bude využívať pre účely a činnosť Základnej 

školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM, 

- vypožičiavateľ hradí náklady spojené s obvyklým udržiavaním predmetu 

výpožičky, ďalšie náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky (dodávka 

elektrickej energie, voda, kúrenie) hradí požičiavateľ, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak, 

- zmluva o výpožičke bude uzatvorená na dobu neurčitú od 1.9.2020 s výpovednou 

lehotou jeden školský rok. 

- vypožičiavateľ  je povinný dbať o čistotu a poriadok ako aj o bezpečnosť zvereného 

majetku, 

- vypožičiavateľ zodpovedá za 

▪ dodržiavanie platných hygienických a bezpečnostných predpisov, 

▪ za dodržiavanie platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  

▪ prípadný úraz osôb, ktoré sa zdržiavajú v predmete výpožičky s jeho 

súhlasom alebo s jeho vedomým a na podujatiach organizovaných 

vypožičiavateľom,  

▪ za zabezpečenie povinností vyplývajúcich z platných predpisov o ochrane 

pred požiarmi a o požiarnej prevencii,  

- vypožičiavateľ je povinný uhradiť prípadné škody vzniknuté na predmete 

výpožičky, 

 

B/ žiada starostku obce 

uzatvoriť zmluvu o výpožičke v súlade s bodom  A/ tohto uznesenia. 

 Termín: do 28.8.2020 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

Uznesenie č. 23/2020 

k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

 

A/ berie na vedomie  

informáciu predsedu športového klubu FC Okoličná na Ostrove Štefana Uzolu 

 

B/ schvaľuje  

dotáciu pre FC Okoličná na Ostrove na štvrtý štvrťrok 2020 vo výške 5650,- eur. 

 

 

                                                                                 Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

Uznesenie č. 24/2020 

k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

v súlade s článkom 7 Zásad Hospodárenia s majetkom obce Okoličná na Ostrove 

uzatvorenie zmluvy o výpožičke  športového areálu a súvisiaceho nehnuteľného majetku 

obce na adrese 946 13 Okoličná na Ostrove, vedeného ako sociálne zariadenie, tribúna 

so súp. č. 394 na parcele registra „C“ p.č. 877/336 a na parcele registra „C“ p.č 877/335 

zapísanej ako nájomný byt so súp. č. 394, a futbalového ihriska, tréningového ihriska 

a prislúchajúcej odstavnej plochy na parkovanie na parcele registra „C“ p.č. 877/78 

vedenej  na LV č. 905 v k.ú. Okoličná na Ostrove, 

 

pre Futbalový club Okoličná na Ostrove, IČO 31105173, sídlo  94613 Okoličná na 

Občianske združenie zapísané v registri vedenom na Ministerstve vnútra SR pod 

číslom VVS/1-900/ 90-4522, za nasledovných podmienok: 

- vypožičiavateľ predmet výpožičky bude využívať pre účely a činnosť občianskeho 

združenia v súlade so Stanovami združenia, 

- vypožičiavateľ hradí náklady spojené s obvyklým udržiavaním predmetu 

výpožičky, ďalšie náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky (dodávka 

elektrickej energie, voda, kúrenie) hradí požičiavateľ, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak, 

- zmluva o výpožičke bude uzatvorená na dobu neurčitú  od 15.8.2020,  

- výpožičku môžu zmluvné strany ukončiť dohodou k dohodnutému dňu alebo 

výpoveďou, s  výpovednou lehotou 1 rok,  

- vypožičiavateľ  je povinný dbať o čistotu a poriadok ako aj o bezpečnosť zvereného 

majetku, 

- vypožičiavateľ nemôže zmeniť dohodnutý účel výpožičky bez písomného súhlasu      

požičiavateľa,  

- vypožičiavateľ nemôže vykonávať stavebné úpravy bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu požičiavateľa, 

- vypožičiavateľ nemôže prenechať predmet výpožičky alebo jeho časť do podnájmu 

tretej osobe, 

- vypožičiavateľ zabezpečí pri každom vstupe zodpovednú osobu, ktorej prítomnost' 

je povinná počas celého športového procesu až do jeho ukončenia a opustenia 

športových priestorov a šatni a uzatvorenia športového areálu. 

- vypožičiavateľ zodpovedá za 

▪ dodržiavanie platných hygienických a bezpečnostných predpisov, 

▪ za dodržiavanie platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci  

▪ prípadný úraz osôb, ktoré sa zdržiavajú v predmete výpožičky s jeho 

súhlasom alebo s jeho vedomým a na podujatiach organizovaných 

vypožičiavateľom,  

▪ za zabezpečenie povinností vyplývajúcich z platných predpisov o 

ochrane pred požiarmi a o požiarnej prevencii  

- vypožičiavateľ je povinný uhradiť prípadné škody vzniknuté na predmete 

výpožičky, 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

- vypožičiavateľ je povinný pri podujatiach hromadného charakteru (športové, 

kultúrne, vzdelávacie a pod.) na vlastné náklady zabezpečiť poriadkovú službu 

(usporiadatel'ov), požiarnu hliadku, zdravotnú službu, pripadne bezpečnostnú 

službu, 

- vypožičiavateľ umožní vstup občanom obce za účelom športových a kultúrnych 

aktivít, na vlastnú zodpovednosť,  mimo podujatí organizovaných 

vypožičiavateľom, okrem hlavného ihriska a sociálnej budovy. 

 

C/ žiada starostku obce 

uzatvoriť zmluvu o výpožičke v súlade s bodom  A/ tohto uznesenia. 

 Termín: do 15.8.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

Uznesenie č. 25/2020 

K žiadosti N-LéL  a.s. o predĺženie nájmu na poľnohospodárske pozemky 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ konštatuje, že  

ku dňu 30.9.2020 končí nájomná zmluva na prenájom pozemkov s prenajímateľom  N-Lél, a.s., 

94613 Zlatná na Ostrove, Školská 456, IČO: 36 535 061, DIČ: 2020159537, zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10127/N, ktorá bola 

uzatvorená 30.9.2015, nehnuteľný majetok, pozemky podľa rozpisu, ktorý tvorí prílohu 

uznesenia, sú prebytočným majetkom, ktorý obec naďalej nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 

 

 

B/      schvaľuje 

1. podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zák .č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  a článku 6 odst.1 písm.c zásad hospodárenia s majetkom 

obce Okoličná na Ostrove  zámer prenájmu pozemkov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, celkovej výmere 130 554 m2, rozpis parciel tvorí 

neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

  

            Odôvodnenie: Vychádzajúc z ust. § 13 ods.2 a 3 zákona č. 504/2003 Z. z.  

 

                Nájomca riadne a včas plní svoje záväzky z nájomnej zmluvy na   

                  pozemky, ktoré doteraz užíval a nie sú dané výnimky, t.j. nájomca má právo  

                  na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemky za nájomné v  

                  obvyklej výške." 

 

 Vychádzajúc z ust. § 13 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. 

2. výšku nájomného vo výške 150,- eur za hektár za jeden rok: 

3. trvanie nájmu  5  rokov do 30.9.2025 

C/ žiada starostku obce  

zabezpečiť  zverejnenie zámeru v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona NR SR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v  zmysle bodu B/ tohto 

uznesenia 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

 

Uznesenie č. 26/2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ konštatuje, že  

ku dňu 30.9.2020 končí nájomná zmluva na prenájom pozemkov s nájomcom 

Poľnohospodárske družstvo  Zlatná na Ostrove, 946 13 Zlatná na Ostrove 456,  IČO: 31 106 

161, DIČ: 2020398666, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Dr, 

Vložka číslo: 262/N , ktorá bola uzatvorená 1.10.2015, nehnuteľný majetok, pozemky podľa 

rozpisu, ktorý tvorí prílohu uznesenia, sú prebytočným majetkom, ktorý obec naďalej 

nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 

 

1. B/      podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zák .č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a článku 6 odst.1 písm.c zásad hospodárenia s majetkom 

obce Okoličná na Ostrove –         zámer prenájmu pozemkov formou hodného 

osobitného zreteľa, celkovej výmere 130 554 m2, rozpis parciel tvorí 

neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

  

            Odôvodnenie: Vychádzajúc z ust. § 13 ods.2 a 3 zákona č. 504/2003 Z. z.  

 

              Nájomca riadne a včas plní svoje záväzky z nájomnej zmluvy na   

                  pozemky, ktoré doteraz užíval a nie sú dané výnimky, t.j. nájomca má právo  

                  na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemky za nájomné v  

                  obvyklej výške." 

 

 Vychádzajúc z ust. § 13 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. 

2. výšku nájomného vo výške  150,- eur za hektár za jeden rok: 

3. trvanie nájmu  5 rokov do 30.9.2025. 

C/ žiada starostku obce  

1. zabezpečiť  zverejnenie zámeru v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona NR SR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v  zmysle bodu B/ tohto 

uznesenia 

 

 

 

Ing. Iveta Feketeová 

              starostka obce 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

Uznesenie č. 27/2020 

k informáciu o schválení (zmeny) Organizačného poriadku Obecného úradu v Okoličnej na 

Ostrove 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

berie na vedomie  

Informáciu o schválení (zmeny) Organizačného poriadku Obecného úradu v Okoličnej na 

Ostrove. 

 

 

 

 

 

          Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

Uznesenie č. 28/2020 

k informácii o rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutie finančného   príspevku 

 

 

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,  

 

B/ schvaľuje  

spoluúčasť vo výške 15% oprávnených výdavkov, 5628 eur,- . 

 

 

 

 

 

   Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.8. 2020 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou 11.8.2020 
 

 

 


