
Obec Okoličná na Ostrove 
Návrh  uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 19.2.2021 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 23.2.2021 
 

 

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 

13. Záver 

 

B/ schvaľuje 

1. zapisovateľa zápisnice: Monika Vontszeműová, 

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

 

 

 

 

         Ing. Iveta Feketeová 

                          starostka obce   



Obec Okoličná na Ostrove 
Návrh  uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 19.2.2021 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 23.2.2021 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

     Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Návrh  uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 19.2.2021 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 23.2.2021 
 

 

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. 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Iveta Feketeová 

                starostka obce 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Návrh  uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 19.2.2021 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 23.2.2021 
 

                                                              

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. 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Návrh  uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 19.2.2021 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 23.2.2021 
 

 

Uznesenie č. 5/2021 

k rozpočtovému opatreniu č. 1/2021  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 nasledovne: 

 

 

                                                   Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

V súlade s ods. 2, písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ods. 4, písm. b) § 11 zákona 

č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné 

zastupiteľstvo uznesením č. 5/2020 vydáva rozpočtové opatrenie, ktorým sa rozpočet mení  

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 

    

Ing. Iveta Feketeová 

                starostka obce 



Obec Okoličná na Ostrove 
Návrh  uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 19.2.2021 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 23.2.2021 
 

 

 
                                                                   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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Návrh  uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 19.2.2021 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 23.2.2021 
 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Návrh  uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 19.2.2021 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 23.2.2021 
 

                                                                  

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. xxxxxxx, bytom Komárno, xxxxxxxxxx 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. 



Obec Okoličná na Ostrove 
Návrh  uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 19.2.2021 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 23.2.2021 
 

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. 138/1991 Zb.z. 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.  

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Feketeová 

                starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Návrh  uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 19.2.2021 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 23.2.2021 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Feketeová 

                starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Návrh  uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 19.2.2021 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 23.2.2021 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Feketeová 

                starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Návrh  uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 19.2.2021 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 23.2.2021 
 

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.  

 


