
Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

 

Uznesenie č. 29/2020 

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 plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 7.8.2020 

4. Interpelácia  

5. Prenájom nehnuteľností , poľnohospodárskych pozemkov, pre PD Zlatná na Ostrove 

6. Prenájom nehnuteľností, poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce,  pre N-

LéL  

7. Žiadosť PD Štúrová o odkúpenie  pozemkov  vo vlastníctve obce 

parc.č.1631/4,1631/5,1625/6   

8. Žiadosť PD Štúrová o prenájom nehnuteľností, poľnohospodárskych pozemkov vo 

vlastníctve obce 

9.  Návratná finančná výpomoc /pôžička/ obciam a vyšším územným celkom na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020. 

10. Žiadosť o predaj nehnuteľnosti rodinný dom súp.č.59 

11. Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod  

12. Informácia o cenovej ponuke na dopravný  projekt 

13. Informácie starostky  

14. Záver 

 

B/ schvaľuje 

1. zapisovateľa: Monika Vontszeműová 

2. overovateľov zápisnice:  Andrej Farkas, MVDr. Ferdinand Kulcsár 

 

 

 

 

 

         Ing. Iveta Feketeová 

                          starostka obce  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

 

Uznesenie č. 30/2020 

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

na Ostrove, konaného dňa 7.8.2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

berie na vedomie 

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

Ostrove zo dňa 7.8.2020. 

 

 

 

 

 

     Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

Uznesenie č. 31/2020 

k návrhu na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce Okoličná na Ostrove 

a na uzatvorenie nájomnej zmluvy  pre Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ konštatuje, že 

1. na základe žiadosti žiadateľa Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove, IČO 

31 106 161, DIČ 2020398666, sídlo 946 12 Zlatná na Ostrove 456, zapísané 

v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo 262/N, 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo 26/2020 zo dňa 

7.8.2020 bol schválený zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce  z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

2. zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený v súlade s § 

9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

3. po zverejnení zámeru neboli podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady 

alebo pripomienky k zverejnenému zámeru na prenájom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, 

B/ schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prenájom nehnuteľného majetku obce Okoličná na Ostrove a uzatvorenie 

nájomnej zmluvy o nájme nasledovných pozemkov  
         

 

Katastrálne územie Typ CPU 
Číslo 

parcely 
LV 

Výmera parcely 
(m2) 

Podiel 
vlastníka 

Výmera podielu 
 (m2) 

         

1. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 612 1383 38794 1/3 12930,70 

2. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 632/1 905 309 1/1 295,00 

3. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 632/3 905 1579 1/1 1579,00 

4. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 632/5 905 324 1/1 308,00 

5. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 632/6 905 1568 1/1 1568,00 

6. OKOLIČNÁ NA OSTROVE C 0 1683/2 905 6309 1/1 4124,00 

7. OKOLIČNÁ NA OSTROVE C 0 1690 905 2519 1/1 2519,00 

8. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1869 905 468 1/1 401,00 

9. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1870 905 471 1/1 471,00 

10. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1871 905 2338 1/1 2338,00 

11. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1872 905 259 1/1 259,00 

12. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1873 905 971 1/1 971,00 

13. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1874 905 975 1/1 975,00 

14. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1875 905 248 1/1 248,00 

15. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1876 905 2237 1/1 2237,00 

16. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1877 905 439 1/1 439,00 

17. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1878 905 428 1/1 364,00 

18. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1940/4 1408 1611 1/4 403,00 

19. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1941/6 1443 15929 1/4 3982,30 

20. OKOLIČNÁ NA OSTROVE C 0 2016 905 41183 1/1 32331,00 

  Spolu:    6 8743 m2 

      



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

 pre žiadateľa Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove, IČO 31 106 161, DIČ 

2020398666, sídlo 946 12 Zlatná na Ostrove 456, zapísané v obchodnom registri Okresného 

súdu Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo 262/N, za nasledovných podmienok:  

- nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

vychádzajúc z ust. § 13 ods.2 zákona č. 504/2003 Z z., podľa ktorých ak nájomca riadne 

a včas plní svoje záväzky zo zmluvy má právo na prednostné uzavretie novej nájomnej 

zmluvy na pozemky, ktoré doterz užíval za nájomné v obvyklej výške, na základe 

skutočnosti, že nájomca v uplynulom období riadne obhospodaroval prenajatý 

nehnuteľný majetok, pozemky vo vlastníctve obce, riadne a včas plnil svoje záväzky z 

nájomnej zmluvy,  

- nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 5 rokov od 1.10.2020 do 30.09.2025. 

- nájomné bude stanovené vo výške 150  €/ha/rok,  

 

C/  žiada starostku obce 

zabezpečiť doručenie návrhu nájomnej zmluvy žiadateľovi v súlade s bodom B/  tohto 

uznesenia 

Termín: 30.9.2020  

 

 

 

                                                                                  Ing. Iveta Feketeová 

                starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

 

Uznesenie č. 32/2020 

k návrhu na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce Okoličná na Ostrove 

a na uzatvorenie nájomnej zmluvy pre N – Lél, a.s.  

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ konštatuje, že 

1.  na základe žiadosti žiadateľa N - Lél, a.s., IČO: 36 535 061, DIČ: 2020159537,  sídlo 946 12 

Zlatná na Ostrove, Školská 456, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: 

Sa, Vložka číslo: 10127/N, uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo  

25/2020 zo dňa 7.8.2020 bol schválený zámer na prenájom nehnuteľností z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, 

2. zámer na prenájom a na uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bol zverejnený v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov,  

3. po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady alebo 

pripomienky k zverejnenému zámeru na prenájom a na uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, 

B/ schvaľuje 

v súlade s § 13 ods. 2 a 3  zákona č. 504/2003 Zb.  o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov prenájom majetku obce Okoličná na Ostrove a uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na nasledovné pozemky    

 

katastrálne územie Typ CPU 
Číslo 

parcely 
LV 

Výmera 

parc. (m2) 

Užívaná 

výmera 

(m2) 

Podiel 

vlastníka 

Užívaná 

výmera 

podielu 

(m2) 

          

1. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 698 1404 9154 9154 1/3Kat 3051,30 

2. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 740 905 8341 8341 1/1 8341,00 

3. OKOLIČNÁ NA OSTROVE C 0 758 905 3428 3428 1/1 3428,00 

4. OKOLIČNÁ NA OSTROVE C 0 677/253 905 32954 32594 1/1 32594,00 

5. OKOLIČNÁ NA OSTROVE C 0 880 905 11884 11884 1/1 11884,00 

6. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 901/2 905 1618 1618 1/1 1618,00 

7. OKOLIČNÁ NA OSTROVE C 0 933 905 8925 8925 1/1 8925,00 

8. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1266/1 905 8520 8520 1/1 8520,00 

9. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1268/3 905 1105 1105 1/1 1105,00 

10. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1269/5 905 1690 1690 1/1 1690,00 

11. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1270/5 905 1967 1967 1/1 1967,00 

12. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1283/2 1256 2004 2004 9/104 173,70 

13. OKOLIČNÁ NA OSTROVE E 0 1356 1700 26732 4844 1/1 4844,00 

14. OKOLIČNÁ NA OSTROVE C 0 1412 905 2768 2768 1/1 2768,00 

15. OKOLIČNÁ NA OSTROVE C 0 1415 905 15964 15964 1/1 15964,00 

16. OKOLIČNÁ NA OSTROVE C 0 1423/2 905 23681 23681 1/1 23681,00 

          

 Spolu za k. ú.: OKOLIČNÁ NA OSTROVE     130554  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

 

pre  žiadateľa N - Lél, a.s., IČO: 36 535 061, DIČ: 2020159537, sídlo 946 12 Zlatná na Ostrove, 

Školská 456, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka číslo 10127/N, 

za nasledovných podmienok: 

- nájomná zmluva bude uzastvorená v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

vychádzajúc z ust. § 13 ods.2 zákona č. 504/2003 Z z., podľa ktorých ak nájomca riadne 

a včas plní svoje záväzky zo zmluvy má právo na prednostné uzavretie novej nájomnej 

zmluvy na pozemky, ktoré doteraz užíval za nájomné v obvyklej výške, na základe 

skutočnosti, že nájomca v uplynulom období riadne obhospodaroval prenajatý nehnuteľný 

majetok, pozemky vo vlastníctve obce, riadne a včas plnil svoje záväzky z nájomnej 

zmluvy, 

- nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 5 rokov od 1.10.2020 do 30.09.2025. 

- nájomné bude stanovené vo výške 150  €/ha/rok, 

 

C/ žiada starostku obce 

zabezpečiť doručenie návrhu nájomnej zmluvy žiadateľovi v súlade s bodom B/ tohto uznesenia. 

Termín: 30.9.2020 

 

 

 

                                                                                            Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

 

Uznesenie č. 33/2020 

k žiadosti žiadateľa Poľnohospodárske družstvo Štúrová o predaj nehnuteľného majetku obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie  

žiadosť žiadateľa Poľnohospodárske družstvo Štúrová, 946 13 Okoličná na Ostrove, Štúrová 12, 

zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka číslo 57/N, o predaj 

nehnuteľného majetku obce, vedeného na LV č. 905 v k.ú. Okoličná na Ostrove  ako p.č. 1631/4,  

p.č. 1631/5, a p.č. 1625/6  o výmere 1514, zastavaná plocha, v podiele 1/1 k celku, s odôvodnením, 

že sa jedná o pozemky, ktoré tvoria súčasť hospodárskeho dvora, kde sú umiestnené hospodárske 

budovy, 

B/ berie ne vedomie informáciu a konštatuje, že 

1. žiadané parcely, vedené na LV 905 v k.ú. Okoličná na Ostrove vo vlastníctve obce Okoličná na 

Ostrove, v podiele 1/1 k celku, sú vedené ako 

1.1. p.č. 1631/4 o výmere 9305 m2, orná pôda, 

1.2. p.č. 1631/5 o výmere  655 m2., zastavaná plocha,  

1.3. p.č. 1625/6  o výmere 1514, zastavaná plocha,  

2. v prípade p.č. 1625/6 a 1631/5 sa jedná o miestnu komunikáciu v zastavanom území obce, ktorá 

má slúžiť vlastníkom susedných pozemkov, vo vlastníctve iných vlastníkov a ani jeden zo 

susedných pozemkov nie je vo vlastníctve žiadateľa,  

3. nejedná sa o priľahlé pozemky, resp. súčasti hospodárskeho dvora vo vlastníctve žiadateľa, 

4. parcela č.1629/6, susedná parcela k parcele č.1629/19, na ktorej je evidovaná stavba vo 

vlastníctve žiadateľa, nie sú vo vlastníctve žiadateľa - p.č.1629/6 je vo vlastníctve obce a parcela 

č.1629/19 nie je majetkoprávne usporiadaná (nie je založený LV), 

5. parcela p.č.1624/2, susedná parcela k parcele č.1624/13,  na ktorej je evidovaná stavba vo 

vlastníctve žiadateľa, nie sú vo vlastníctve žiadateľa - p.č. 1329/19 je vo vlastníctve iných osôb, 

a p.č. 1624 /13 nie je majetkoprávne usporiadaný (nie je založený LV), 

 

C/ berie na vedomie informáciu a schvaľuje, že 

nehnuteľný majetok obce Okoličná na Ostrove, vedený na LV č. 905 v k.ú. Okoličná na Ostrove  

ako: 

-  parcela registra „C“ p.č. 1631/4 o výmere 9305 m2, orná pôda, 

v podiele 1/1 k celku, 

je prebytočný majetok obce, ktorý majetok, obec ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby  

trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh, 

D/  žiada 

     starostku obce 

pripraviť potrebné podklady k rozhodnutiu obecného zastupiteľstva o predaji  nehnuteľného majetku 

obce podľa bodu C/ tohto uznesenia, vrátane zabezpečenia znaleckého posudku na stanovenie 

hodnoty uvedeného majetku a vypracovania návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže . 

Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

 

      

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

Uznesenie č. 34/2020 

k návrhu na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku, poľnohospodárskych pozemkov 

vo vlastníctve obce a na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na základe žiadosti žiadateľa 

Poľnohospodárske družstvo Štúrová  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie  

žiadosť žiadateľa  Poľnohospodárske družstvo Štúrová, so sídlom 946 13 Okoličná na Ostrove 

Štúrová 12, IČO 00 589 799DIČ: 2020398050, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu 

Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo 59/N, o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy v súlade s § 13 ods. 2  

zákona č. 504/2003 Zb.  o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a 

lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o nájme 

nehnuteľného majetku obce nehnuteľného majetku, pozemkov vo vlastníctve obce Okoličná na 

Ostrove, nájom ktorého majetku sa skončí  dňom 31.12.2020,  

 

B/ berie na vedomie informáciu a schvaľuje, že 

nehnuteľný majetok obce Okoličná na Ostrove, vedený na LV č. 905 v k.ú. Okoličná na Ostrove  

o celkovej výmere 10 7060,00 m2, presný zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, 

je prebytočný majetok obce, ktorý majetok, obec ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby  

trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh, 

C/ schvaľuje 

v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších 

predpisov spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce Okoličná na Ostrove 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v celkovej výmere 117 788,00 m2, presný zoznam ktorého 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia,  

pre nájomcu Poľnohospodárske družstvo Štúrová, Štúrová 12, 946 13 Okoličná na Ostrove,  IČO 

00 589 799DIČ 2020398050, , zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Dr, 

Vložka číslo: 59/N, za nasledovných podmienok: 

- nájomná zmluva bude uzastvorená v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa vychádzajúc 

z ust. § 13 ods.2 zákona č. 504/2003 Z z., podľa ktorých ak nájomca riadne a včas plní svoje 

záväzky zo zmluvy má právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré 

doterz užíval za nájomné v obvyklej výške, na základe skutočnosti, že nájomca v uplynulom 

období riadne obhospodaroval prenajatý nehnuteľný majetok, pozemky vo vlastníctve obce, 

riadne a včas plnil svoje záväzky z nájomnej zmluvy 

- nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 5 rokov do 31.12.2025. 

- nájomné bude stanovené vo výške 150  €/ha/rok, 

 

D/ žiada starostku obce  

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov podľa bodu C/ tohto uznesenia, 

2. predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nasledujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 

          

 

 

Ing. Iveta Feketeová 

                starostka obce 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

Uznesenie č. 35/2020 

k návratnej finančnej výpomoci /pôžička/ obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/  berie na vedomie  

informáciu starostky obce o možnosti podať žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 

/pôžička/ obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 

2020. 

 

B/  schvaľuje  

podanie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci /pôžička/ na kompenzáciu výpadku 

dane z príjmov FO v roku 2020,  vo výške výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 pre obec 

Okoličná na Ostrove vo výške 24 824 eur.  

 

 

 

 

 

         Ing. Iveta Feketeová 

                starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

 

Uznesenie č. 36/2020 

k žiadosti o predaj nehnuteľného majetku obce,  rodinného domu so  súp.č. 59 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie  

žiadosť žiadateľov, manželov Dezider Zakál, a Denisa Zakálová, Okoličná na Ostrove, Chotínska 

28, o predaj nehnuteľného majetku obce, rodinného domu so súp.č. 59,  na mesačné splátky na 60-

72 mesiacov, s tým, že rodinný dom by si dali do poriadku na vlastné náklady, s informáciami 

o súčasných podmienkach bývania a dôvodoch žiadosti, 

 

B/ neschvaľuje  

predaj nehnuteľného majetku, rodinného domu  so súp.č 59 na parcele registra „C“, p.č.121 

o výmere 664 m2, zastavaná plocha nádvorie, vedeného na LV 905 v k.ú. Okoličná na Ostrove vo 

vlastníctve obce Okoličná na Ostrove v podiele 1/1 k celku, na základe žiadosti žiadateľov. 

 

 

 

 

 

         Ing. Iveta Feketeová 

                starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

 

Uznesenie č. 37/2020 

k žiadosti o pripojenie časti obce, ulica Tulipán, na verejný vodovod  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

     žiadosť obyvateľov obce o pripojenie časti obce, ulica Tulipán, na verejný vodovod, 

B/ schvaľuje  

vypracovanie projektu na rozšírenie vodovodu na túto časť obce a následné podanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na realizáciu  z envirofondu. 

 

 

                                                                                          Ing. Iveta Feketeová 

               starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

 

Uznesenie č. 38/2020 

k žiadosti obce Čalovec o úhradu 50 % nákladov na zhodnotenie parametrov vody v spoločnom 

vodárenskom zdroji 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

informáciu starostky obce o žiadosti obce Čalovec o úhradu 50% nákladov na zhodnotenie 

kvantitatívno-kvalitatívnych parametrov podzemnej vody v spoločnom vodárenskom zdroji, 

z ktorého je zásobovaná pitnou vodou časť obce Okoličná na Ostrove – Štúrová a časť obce Čalovec 

– Violín. 

B/  schvaľuje  

úhradu 50% nákladov  na zhodnotenie kvantitatívno-kvalitatívnych parametrov podzemnej vody 

v spoločnom vodárenskom zdroji, z ktorého je zásobovaná pitnou vodou časť obce Okoličná na 

Ostrove – Štúrová a časť obce Čalovec – Violín, vo výške 1140 eur, obci Čalovec. 

 

 

 

                                                                                    Ing. Iveta Feketeová 

                   starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

 

Uznesenie č. 39/2020 

k cenovej ponuke na vypracovanie dopravného projektu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/   berie na vedomie 

cenovú ponuku na vypracovanie dopravného projektu od projektanta Ing. František Németh – 

SLUŽBY, Elektrárenská 12/E Komárno, vo výške 273,55 eur, na umiestnenie nových dopravných 

značiek.  

B/  schvaľuje  

vypracovanie dopravného projektu na umiestnenie nových dopravných značiek, projektantom Ing. 

František Németh – SLUŽBY, Elektrárenská č.12/E Komárno, za cenu vo výške 273,55 eur.  

 

 

                                                                                    Ing. Iveta Feketeová 

                   starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 25.9. 2020 

 

 
Uznesenie bolo podpísané starostkou dňa 28.9.2020 

 

Uznesenie č. 40/2020 

k zriadeniu verejného osvetlenia na  cintoríne 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje  

Zriadenie verejného osvetlenia na cintoríne do výšky 6000 eur vrátane DPH 

 

 

 

                                                                                    Ing. Iveta Feketeová 

                   starostka obce 

 

 

 


