
 

 

 

 

  

Z Á PIS NI C A  

zo  za sadn ut ia  Ob ecn éh o  za s tup i t eľ s tv a  ob ce  Oko l i čná  n a  O s t ro ve  

konaného v zasadačke obecného úradu  v Okoličnej na Ostrove dňa 19.2.2021 

so začiatkom o 18:30 hodine 

 

Prítomní :   

starosta obce:            Ing. Iveta Feketeová, 

 

poslanci:             Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,    
                                           MVDr.Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Mgr.  
                                          Tivadar Török. 
Hlavná kontrolórka:      JUDr.Ing. Iveta Némethová 

 

       zapisovateľka:            Monika Vontszeműová       

                       

Starostka privítala prítomných 19.2.2021 o 18:30 hodine 

Skonštatovala, že z 9 poslancov je prítomných   8 . Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Starostka určila za zapisovateľku Moniku Vontszeműovú  za overovateľov zápisnice navrhla  

Mgr. Tivadara Töröka  a Štefana Antalu. Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

Prihlásila sa Eva Bohosová a navrhla doplniť program o ďalší bod prerokovanie platu starostky 

obce. 

Ďalej starostka oboznámila poslancov so žiadosťou o vyjadrenie k vydržaniu, ktoré bolo 

doručené na obecný úrad až po zverejnení programu zasadnutia, ale poslancom bol e-mailom 

zaslaný návrh na uznesenie, nakoľko sa jedná o majetok, na ktorom sa nachádza zdravotné 

stredisko v majetku obce a vydržanie tohto majetku by bolo v rozpore s oprávnenými záujmami 

obce odporúča zaradiť aj tento bod do programu rokovania. 

Dala najskôr hlasovať o pôvodne zverejnenom návrhu.  

Hlasovanie na zverejnený program: 

 Výsledky hlasovania:                          

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:               0  

proti:         8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc.  

                            Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita  

                            Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

                             

                                   zdržal/a sa:   0                                     

Tento návrh nebol schválený.  



Následne sa spýtala poslancov, či o dvoch navrhovaných bodoch chcú hlasovať osobitne. 

V diskusii sa poslanci zhodli, že budú hlasovať na celý program s obidvoma navrhnutými 

bodmi programu. 

 

 

 

Uznesenie č. 1/2021 

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 4.12.2020 

4. Interpelácia  

5. Návrh poskytnutia  finančných dotácií z rozpočtu obce 

6. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Investičná akcia „ Prívod vody do časti obce Violín 

z obce Čalovec – Štúrová“  

7. Rozpočtové opatrenie OZ č.1/2021 

8. Zmena rozpočtu 2020 

9. Ponuka na elektronickú evidenciu komunálneho odpadu 

10. K žiadosti o vyjadrenie obce k vydržaniu  

11. Informácie starostky  

12. Určenie platu starostky obce  

13. Záver 

 

B/ schvaľuje 

1. zapisovateľa zápisnice: Monika Vontszeműová, 

2. overovateľov zápisnice:  Mgr. Tivadar Török, Antala Štefan 
 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, 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. 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2021 

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

na Ostrove, konaného dňa 4.12.2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

berie na vedomie 

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

Ostrove zo dňa 4.12.2020. 

 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, 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 obce uviedla ďalší bod programu, ktorý bol pripravený v súlade s návrhom poslancov 

z prípravného stretnutia, ktoré sa konalo 11.2.2021 za prítomnosti vedúcich organizácií, 

žiadateľov o finančnú dotáciu z rozpočtu obce.  

 

 

Uznesenie č. 3/2021 

k návrhu na schválenie dotácií z rozpočtu obce  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ schvaľuje 

 poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 nasledovne: 

Obecný dobrovoľný hasičský zbor                                                                      2 000 eur, 



IČO 001774742,23, sídlo Okoličná na 68,  

Futbalový club  Okoličná na Ostrove                                                               24 000 eur, 

IČO 31105173, sídlo Okoličná na Ostrove 348, 

Csemadok , Miestna organizácia Okoličná na Ostrove                                     1 400 eur, 

IČO 001777170097, sídlo Okoličná na Ostrove 29, 

      Poľovnícky a chovateľský spolok Perdix                                                      500 eur, 

IČO 31193773, sídlo Okoličná na Ostrove 84, 

 

B/   žiada starostku obce 

uzatvoriť zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v súlade s bodom A/ tohto 

uznesenia. 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, 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 rokovania bola investičná akcia „ Prívod vody do časti  Violín z obce Čalovec“ 

s napojením na vodovod v časti obce Štúrová. Projekt vodohospodárskej stavby ako aj rozpočet 

bol opätovne poskytnutý poslancom.  

Starostka otvorila diskusiu. Návrh bol prekonzultovaný na prípravnom stretnutí  a ďalšie 

otázky neboli, starostka dala hlasovať o návrhu uznesenia .                                                                     

   

 

 

                                     

Uznesenie č. 4/2021 

k informácii o projekte na investičnú akciu „ Prívod vody do časti  Violín z obce Čalovec“ 

s napojením na vodovod v časti obce Štúrová a návrhu na schválenie spoluúčasti  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ berie na vedomie  

Informácie starostky o projekte na akciu „Prívod vody do časti  Violín z obce Čalovec“ 

s napojením  na vodovod v časti obce Štúrová - na zavedenie  zdravotne nezávadnej pitnej 

vody vyššej kvality. Projekt bol vypracovaný spoločnosťou KUBING s.r.o. Časti obcí 

Čalovec – Violín a Okoličná na Ostrove – Štúrová boli doposiaľ zásobované zo studne, 

ktorej kvalita sa z roka na rok zhoršuje a náklady na údržbu rastú. Riešením je napojenie sa 



na vodovod v Komárne a vybudovaním prívodu vody z Čalovca do Violína sa na tento 

vodný zdroj napojí aj Štúrová. Náklady sa rozdelia na polovice medzi obe obce.  Obec 

Čalovec podala žiadosť o dotáciu. Celková výška spoluúčasti je 12 382,21 eur, z ktorých 

každá obec bude hradiť v prípade úspechu 50%, 

 

B/ schvaľuje  

1. spoluúčasť obce vo výške 50 % t.j. 6191,10 eur,  

2. uzatvorenie zmluvy o združí finančných prostriedkov, 

  v súlade s bodom A/ tohto uznesenia, 

 

C/ žiada starostku 

     o uzatvorenie  zmluvy o združení finančných prostriedkov v súlade s bodom A/ a B/  tohto 

uznesenia. 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

Uznesenie bolo schválené. 

 

Na zasadnutie bola predložená zmena rozpočtu na rok 2021 na základe návrhu z prípravného 

stretnutia.  

 

Hlasovanie na predložený návrh: 

 
A)  príjmy rozpočtu: 

Položka Podpoložka Názov Úprava 

454 
 

 
Čerpanie rezervného fondu 17 470,00 eur 

 

B) výdavky rozpočtu: 

FNC Položka Názov Úprava 

 640 Nerozdelené dotácie    41 161 eur  

 

        -41 161,00 eur 
 



0320 640 Dotácie pre ODHZ              2000,00 eur 

0810 640 Dotácia pre šport            24 000,00 eur 

0860 640 Dotácia pre Poľovnícke združenie Perdix               500,00 eur 

0860 640 Dotácia pre Csemadok             1 400,00 eur 

0510 630 Odpadové hospodárstvo             6 000,00 eur 

0630 717 Spoluúčasť vodovod Violín - Štúrová             6 190,00 eur 

0510 821 Splátky úveru TKO            11 280,00 eur 

0620 630 Verejná zeleň a verejné priestranstvá              2 261,00 eur 

0610 630 Bytové hospodárstvo  
             5 000,00 eur 

  Spolu:   17 470,00 eur 

    

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:               4 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand 

Kulcsár, , Vidor Olláry)                          

 

             proti:         0   

                                                                 

                                  zdržali sa:    4 ( Andrej Farkas, Bc.Zoltán Kucsora, Anita                                    

                                                               Nagyová, Mgr. Tivadar Török)                          

                                    

Uznesenie nebolo schválené. 

Anita Nagyová navrhla zmenu, aby splátky úveru na TKO neboli z rezervného fondu, bytové 

hospodárstvo a verejná zeleň bola z úpravy vylúčená a posilovací stroj pre POPEY GYM bol 

hradený z rezervného fondu obce. 

Starostka upozornila nato, že vo výdavkovej časti v položke bytové hospodárstvo je aj 

čerpanie fondu opráv, ktoré je tvorené v zmysle zákona vo výške 0,05% z nadobúdacej ceny 

bytov a tiež spotreba energií , vody a vývoz septikov, ktoré sa na strane príjmov objavia po 

vyúčtovaní režijných nákladov a sú to finančné prostriedky nájomníkov. Aj v kapitole verejné 

priestranstvo je potrebné doplniť finančné prostriedky, ktoré budú porovnateľné s čerpaním 

v roku 2020. Anita Nagyová poznamenala, že sa to urobí neskôr. 

 Starostka dala hlasovať o pozmenenom návrhu uznesenia. 

 



Uznesenie č. 5/2021 

k rozpočtovému opatreniu č. 1/2021  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 nasledovne: 

 

 

A)  príjmy rozpočtu: 

Položka Podpoložka Názov Úprava 

454 

 

 
Čerpanie rezervného fondu 8590,00 eur 

 

B) výdavky rozpočtu: 

FNC Položka Názov Úprava 

 640 Nerozdelené dotácie    41 161 eur  
 

        -33 900,00 eur 
 

0320 640 Dotácie pre ODHZ              2000,00 eur 

0810 640 Dotácia pre šport            24 000,00 eur 

0860 640 Dotácia pre Poľovnícke združenie Perdix               500,00 eur 

0860 640 Dotácia pre Csemadok             1 400,00 eur 

0510 630 Odpadové hospodárstvo             6 000,00 eur 

0630 717 Spoluúčasť vodovod Violín - Štúrová             6 190,00 eur 

0810 717 Nákup posilovacieho stroja             2 400,00 eur 

  Spolu:   8 590,00 eur 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                7 ( Štefan Antala, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   1  Eva Bohosová,                                   

                                    

Uznesenie bolo schválené. 



Starostka otvorila diskusiu k ďalšiemu bodu programu, zmene rozpočtu pre rok 2020, ako to 

bolo navrhnuté už na zasadnutí v druhom polroku 2020, nakoľko pri verejnom osvetlení 

a verejnom priestranstve bolo rozpočtovaných málo finančných prostriedkov. 

Hlasovalo sa o predloženom návrhu zmeny rozpočtu. 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:               4 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, BC.Zoltán Kucsora, 

Vidor Olláry)                          

 

             proti:         0   

                                                                 

                                  zdržali sa:    4 ( Andrej Farkas, MVDr. Kulcsár Ferdinand, Anita                                    

                                                               Nagyová, Mgr. Tivadar Török)                          

                                    

Starostka oboznámila poslancov s tým, že presun rozpočtových položiek výdavkoch pri 

verejnom osvetlení a verejnom priestranstve , ktorú avizovala už na jeseň sú kryté usporenými 

prostriedkami z kultúry a celkové čerpanie sa týmto nezmení.  

Poslanci hlasovali o položkách, ktoré predstavujú sumu vyššiu ako 5000 eur. 

 

 

 

 

                                                                   Uznesenie č. 6/2021 

            k zmene rozpočtu za rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu na rok 2020 nasledovne: 

 

 

FNC Položka Názov Úprava 

0820 630 Kultúra -17 000,00 

0620 630 Verejné priestranstvo a verejná zeleň 10 200,00 

0640 630 Verejné osvetlenie 6 800,00 

   



Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                6 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   2    MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová,                                  

                                    

Uznesenie bolo schválené. 

 

Zasadnutie pokračovalo návrhom na zavedenie elektronickej evidencie odpadu, ktorá by mohla 

napomôcť k zvýšeniu % separácie komunálneho odpadu a bol by to skúšobný rok pred 

zavedením množstevného zberu.  

Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

 

 

Uznesenie č.7/2021 

k návrhu na zavedenie systému elektronickej evidencie komunálneho odpadu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

schvaľuje  

zavedenie systému elektronickej evidencie komunálneho odpadu. 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

JUDr. Karol Kovács zaslal žiadosť o oznámenie, či nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce 

vznikom vlastníckeho práva ohľadom nehnuteľností v k.ú. Okoličná na Ostrove, vedeným na 

LV č. 392 ako parcela  registra C“ p.č. 236/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 418 m2, a 

p. č. 236/4, záhrada o výmere 458 m2, a parcela CKN č. 236/7, orná pôda o výmere 767 m2 

v celosti ktoré žiada PharmDr. Katarína Dallosová rodená Hrdá vydržaním. 

Právne stanovisko s návrhom uznesenia poslanci obdržali elektronicky.  



Starostka informovala poslancov, že v archíve sa nachádza pripravený Delimitačný protokol , 

ktorý z neznámych dôvodov nebol podpísaný zo dňa 2.3. 1995. Odovzdávajúci mal byť 

MUDr. Milan Líška, CSc. Riaditeľ NsP a preberajúci Mikuláš Fehér, starosta obce. 

V protokole sú uvedené aj parcely, ktoré navrhovateľka žiada do vlastníctva vydržaním.  

Uvedené pozemky sú doposiaľ vedené v katastri nehnuteľností vo vlastníctve SR-Nemocnica 

s poliklinikou, ktorej právny nástupca Nemocnica Komárno člen skupiny Agel uvedený 

majetok neprevzal, ako to písomne oznámil v minulosti obce a 3.3.2020 PharmDr. Kataríne 

Dallosovej. Vlastnícke právo neprešlo ani na Nitriansky samosprávny kraj, ani Ministerstvo 

zdravotníctva, ktoré to písomne oznámilo obci.  

Poslanci hlasovali o predloženom návrhu. 

 

 

                                                            

Uznesenie č.8/2021 

k žiadosti o vyjadrenie obce k vydržaniu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A. berie na vedomie 

žiadosť  notára JUDr. Karol Kovács vo veci návrhu navrhovateľa Pharm Dr. Katarína 

Dallosová, rod. Hrdá, nar. xxxxxxxxxxxx bytom Komárno, xxxxxxxxxxxx na vydanie 

osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 zákona č. 323/1992 Zb. 

o notároch a notárskej činnosti (Notárskky poriadok) v znení neskorších predpisov 

k nehnuteľnostiam v k.ú. Okoličná na Ostrove, vedeným na LV č. 392 ako parcela  registra 

C“ p.č. 236/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 418 m2, a p. č. 236/4, záhrada 

o výmere 458 m2, a parcela CKN č. 236/7, orná pôda o výmere 767 m2 v celosti, že vznikom 

vlastníckeho práva nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce Okoličná na Ostrove, 

B/ konštatuje, že  

1. V budove zdravotného strediska na parcele č 236/1 boli v minulosti a sú aj v súčasnosti 

umiestnené ambulancie, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, v ktorej 

minulosti pôsobil obvodný lekár MUDr. Mikluláš Hrdý, a po jeho úmrtí MUDr. Adriana 

Majorová  (H-zdravie s.r.o.), ambulancia stomatológa, kde pôsobí zubný lekár MUDr. 

Ján Németh, ako aj  ambulancia pre deti a dorast, ktorá však v súčasnosti nie je obsadená. 

2. V roku 1995 v súlade s pokynom Ministerstva zdravotníctva SR o transformácii 

- budova ObZS LV 392, p.č. 236/1 o výmere 418 m2,  

- záhrada  LV č. 392 , p.č. 236/4 o výmere 485 m2, 

- orná pôda LV č. 392, p.č. 236/7 o výmere 767 m2, 

      s delimitáciou upratovačky s úväzkom 0,5. 

 Z neznámych dôvodov neboli uvedené pozemky zapísané do vlastníctva obce Okoličná 

na Ostrove. Okolnosti a dôvody, pre ktoré vlastníctvo obce nebolo zapísané do katastra 

nehnuteľností, sa nepodarilo zistiť, ani následne realizovať, pričom pokiaľ by aj nedošlo 

k platnému prevodu vlastníctva v roku 1995, nehnuteľnosti by obec nadobudla do 

vlastníctva na základe zákona č. 416/2001 Z..z. o prechode niektorých pôsobností na 

obce v spojení s ust. zákona č.138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších 

predpisov v platnom znení. 

Napriek tomu, že obec sa stala vlastníkom uvedených nehnuteľností v zmysle zákona, 

zápis do katastra nehnuteľnosti sa nepodarilo zabezpečiť, a pozemky naďalej sú vedené 

vo vlastníctve vlastníka SR - Nemocnica s poliklinikou Komárno.  



3. Za uvedené pozemky v minulosti neplatil ani v súčasnosti nikto neplatí obci nájomné ani 

daň z nehnuteľností. 

C/ konštatuje, že  

na základe skutočností uvedených v bode B tohto nie sú splnené  podmienky na vydanie 

kladného vyjadrenia obce k vzniku vlastníckeho práva navrhovateľa k nehnuteľnostiam,  

 

pozemkom  uvedeným v bode A/ tohto uznesenia,   a nadobudnutím uvedených 

nehnuteľností do vlastníctva navrhovateľa by boli dotknuté oprávnené záujmy obce a jej 

obyvateľov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 138/19910 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

D/  odporúča  

v spolupráci s príslušným okresným úradom v sídle kraja, Okresným úradom Nitra, 

majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností, uvedených v bode B/ tohto uznesenia a zápis 

do vlastníctva obce Okoličná na Ostrove. 

 

E/ žiada starostku obce 

zaslať vyjadrenie obce a postupovať v súlade s bodom C/ a D/ tohto uznesenia.  

 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, 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 oboznámila poslancov s priebehom skríningového testovania obyvateľov, ktorého 

sa pravidelne zúčastňuje cca 700 občanov, nakoľko  okres Komárno je v COVID automate už 

dlhodobo v bordovej farbe a občania potrebujú 7 dňový test obec im doposiaľ umožnila 

testovanie v kultúrnom dome pre ktorý bolo zriadené MOM. Poďakovala sa všetkým, ktorí 

pomáhajú pri tejto náročnej úlohe. Ďalej oboznámila poslancov s tým, že sčítanie obyvateľov, 

ktoré sa koná každých 10 rokov má na príjmy obce zásadný vplyv a je veľmi dôležité, aby sa 

ho zúčastnili všetci, ktorí v obci bývajú a využívajú služby poskytované obcou. Požiadali 

poslancov aby tiež propagovali medzi občanmi túto povinnosť. Od 1.1.2021 sú obce povinné 



zabezpečiť zber a odvoz kuchynského odpadu z domácností, ktoré nemajú možnosť 

kompostovať vo vlastnej záhrade. Za týmto účelom boli zakúpené hnedé nádoby pre každú 

bytovku na zber kuchynského odpadu. Obec pripravuje plagát do každej domácnosti, kde 

budú uvedené druhy odpadov, termíny zberov a propagácia dôležitosti triedenia komunálneho 

odpadu.  

Uznesenie č.9/2021 

k informáciám starostky obce 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

berie na vedomie  

informácie starostky obce o priebehu skríningového testovania obyvateľov obce, o sčítaní 

obyvateľov 2021, o zavedení zberu kuchynského odpadu. 

 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

Uznesenie bolo schválené. 

 

Zástupkyňa starostky Eva Bohosová , ktorá navrhla prerokovanie platu starostky sa prihlásila 

o slovo. Vyzdvihla pracovné nasadenie, organizáciu skríningového testovania obyvateľov 

a dobré hospodárenie obce aj v tejto náročnej situácii a navrhla schválenie 40%-ného 

navýšenia platu starostky obce. Hlavná kontrolórka podporila tento návrh a konštatovala, že 

hospodárenie je naozaj dobré a starostovia okolitých obcí majú porovnateľné platy. 

Zástupkyňa starostky Eva Bohosová dala o návrhu hlasovať. 

 

 

Uznesenie č.10/2021 

                              k návrhu na určenie platu starostky obce Okoličná na Ostrove 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/  určuje 

v súlade s ust. § 3 a 4 zákona č.253/1994 Zb.z. o právnom postavení a platových pomerov 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, mesačný plat starostu obce, 

Ing. Ivete Feketeovej, vykonávajúcej funkciu v celom rozsahu, vo výške 2,20 násobku 



priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve zvýšený o 40,00% 

s účinnosťou od 1.3.2021. 

 

B/ ruší 

uznesenie Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove č. 19/II/2018 zo dňa 

12.12.2018, dňom  28.2.2021. 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, 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 sa poďakovala poslancom za uznanie jej práce a spýtala sa či má niekto ešte 

otázky, pripomienky, alebo návrhy.  

Poslanec Andrej Farkas navrhol, aby aj o montovaní ventilačného zariadenia poslanci 

hlasovali.  

 

 
  

 

Uznesenie č.11/2021 

                              k návrhu na montáž ventilácie v časti kultúrneho domu-posilovňa 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

Schvaľuje 

Montáž ventilácie v časti kultúrneho domu-posilovňa podľa ponuky od firmy AMEXX s.r.o., 

Mužľa 38 aj s certifikovanou montážou v cene 2641,12 eur a náklady budú usporené z kapitoly 

všeobecný materiál MKS.  

 Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          



za:                8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Andrej Farkas,  Bc. 

Zoltán Kucsora,  MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita 

Nagyová, Vidor Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

 

                                                                                              v.r. 

 

Schválila: Ing. Iveta Feketeová:                             .................................................. 

                                                                                              v.r. 

                                  

 

 

Overili: 

 

Antala Štefan:                                                        .................................................. 

 

                                                                                            v.r. 

 

Mgr. Tivadar Török:                                            ...................................................... 

                                                                                             v.r. 


