
 

 

 

 

  

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 7.5.2021 

so začiatkom o 18:00 hodine 

 

Prítomní :   

starosta obce:            Ing. Iveta Feketeová, 

 

poslanci:             Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika Csernyánszka ,Andrej  

                                       Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,  MVDr.Ferdinand Kulcsár, Anita  
                                           Nagyová, Mgr.  Tivadar Török. 
Hlavná kontrolórka:      JUDr.Ing. Iveta Némethová 

 

       zapisovateľka:            Monika Vontszeműová       

                       

Starostka privítala prítomných 7.5.2021 o 18:00 hodine v zasadačke obecného úradu 

v Okoličnej na Ostrove  

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

Starostka určila za zapisovateľku Moniku Vontszeműovú  za overovateľov zápisnice navrhla  

Evu Bohosovú  a Moniku Csernyánszku. Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

Žiadne pripomienky neboli. Starostka dala hlasovať o návrhu uznesenia č. 12/2021 

Uznesenie č. 12/2021 

k návrhu na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ schvaľuje  

program zasadnutia nasledovne:  

 
1. Zahájenie   

2. Schválenie programu zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 19.2.2021 

4. Interpelácia  

5. Návrh zmluvy o zverení budovy hasičská zbrojnica súp.č. 711, do správy OHZ. 

6. Podmienky a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce, rodinný dom súpisné č. 59 

záhrada parc.č.    LV 905 

7. Spôsob a podmienky predaja nehnuteľného majetku obce parc.č.837/8, výmera 899 m2  

8. Návrh na vybudovanie urnovej steny v cintoríne 

9. Návrh na nákup domácich kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad 



10. Návrh na dokončenie opráv zdravotného strediska 

11. Návrh na zriadenie zavlažovacieho systému na hlavnom ihrisku v športom  areáli z 

poskytnutej dotácie pre FC Okoličná na Ostrove. 

12. Informácie starostky  

13. Záver 

 

 

 

B/ schvaľuje 

1. zapisovateľa zápisnice: Monika Vontszeműová, 

2. overovateľov zápisnice: Eva Bohosová, Monika Csernyánszka 

 

 

 

 

          

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

za:                8  ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

Uznesenie bolo schválené. 

 

Ďalším bodom programu bola kontrola uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného 19.5.2021. Správa o plnení bola poslancom zaslaná poštou. Žiadne pripomienky 

neboli. Poslanci hlasovali o kontrole uznesení nasledovne:  

 

Uznesenie č. 13/2021 

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

na Ostrove, konaného dňa 19.2.2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

berie na vedomie 

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

Ostrove zo dňa 19.2.2021 

 

 

 



Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

za:                8  ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

Uznesenie bolo schválené. 

 

Podľa programu zasadnutia nasledovalo prerokovanie zmluvy o výpožičke pre obecný 

hasičský zbor. Predmetom zmluvy je budova hasičskej zbrojnice. Hasičská zbrojnica slúži na 

účely umiestnenia hasičskej techniky a postupne prebieha jej rekonštrukcia a dostavba. 

Z dôvodu, aby aj dobrovoľný hasičský zbor  mohol žiadať finančné prostriedky obrátili sa na 

zastupiteľstvo o schválenie zmluvy o výpožičke ako je to v prípade futbalového klubu 

a Fitness klubu Popey Gym. Prílohou k žiadosti o grant je aj súhlasné stanovisko k žiadosti od 

Bethlen Gábor zrt.  

Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania. Poslanci nemali žiadne otázky, pristúpili 

k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie č. 14/2021 

k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke budovy hasičská zbrojnica súp.č. 711 pre 

Dobrovoľný hasičský zbor  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ schvaľuje 

v súlade s článkom 6 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, ako 

- stavba so súpisným číslom 711 na parcele číslo 50/3, druh stavby:   sklad  

pre  Dobrovoľný hasičský zbor,  sídlo 946 13 Okoličná na Ostrove, č.68 

 IČO: 001774742, zastúpený Vojtechom Csingerom , za nasledovných podmienok: 

- vypožičiavateľ predmet výpožičky bude využívať pre účely dobrovoľnej hasičskej 

činnosti  

- 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 8.5.2021  

- 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 môže zveľaďovať majetok aj z iných zdrojov 

- 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. 

                 

C/ schvaľuje  

     Súhlas vlastníka nehnuteľnosti súp.č.711 na parc. 50/3 s podaním žiadosti o dotáciu 

     Dobrovoľným hasičským zborom od Bethlen Gábor Alapkezelő zrt.  

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

za:                8  ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

Uznesenie bolo schválené. 

 

Nasledoval bod programu predaj nehnuteľného majetku obce Okoličná na Ostrove, vedeného 

na LV č. 905 v k. ú. Okoličná na Ostrove ako  rodinný dom so súp.č.59 na parcele č.  121  

parcela registra C  v podiele 1/1 k celku.  

V roku 2019 už obec ponúkla budovu na odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže. 

Neprihlásil sa ani jeden uchádzač. Teraz prejavili záujem o odkúpenie budovy a obec ak sa 

nezmenilo stanovisko k odpredaju je povinná vypísať novú súťaž. Poslanec Bc. Zoltán 

Kucsora skonštatoval, že naďalej platí, že majetok obce je prebytočný a neupotrebiteľný.  

všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom č.82/2021 , znalca Ing. Alžbeta 

Chovanová, Hlavná 58/25, Komárno –  Ďulov Dvor, vo výške  18 000,00 €, ktorá cena je 

najnižším podaním.  

Obecné zastupiteľstvo navrhlo komisiu na otváranie a vyhodnotenie podmienok  obchodnej 

verejnej súťaže v nasledovnom zložení:  Bc. Zoltán Kucsora, Vidor Olláry,  Štefan Antala. 

Nakoľko viac pripomienok nebolo poslanci hlasovali o nasledovnom návrhu: 

 

Uznesenie č. 15/2021 

k návrhu na schválenie zámeru na predaj a spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce, 

rodinný dom súpisné č. 59, záhrada parc.č.    LV 905 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 



A/ 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  rodinný dom so súp.č.59 na parcele č.  121  parcela registra C  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,  

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.“) zámer 

na predaj a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej 

súťaže,  majetku vedeného na LV č. 905 v k. ú. Okoličná na Ostrove  ako: 

- dom so súp.č. 59 na parcele č.:121 

-  parcela registra „C“ , 

za nasledovných podmienok: 

- vyvolávacia cena je najmenej všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom 

č.82/2021 , znalca Ing. Alžbeta Chovanová, Hlavná 58/25, Komárno –  Ďulov Dvor, vo 

výške  18 000,00 €, ktorá cena je najnižším podaním,  

- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, vrátane nákladov za vypracovanie 

znaleckého posudku a správneho poplatku za návrh na vklad do katastra nehnuteľností, 

hradí kupujúci, 

- obec zverejní svoj zámer na predaj a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce formou 

verejnej súťaže  v súlade s  § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb.  

C/   schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.  podmienky obchodnej verejnej 

súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, ktoré 

tvoria prílohu tohto uznesenia, 

D/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie podmienok obchodnej  

     verejnej súťaže v nasledovnom zložení:  

     Bc. Zoltán Kucsora, Olláry Vidor, Antala Štefan  

E/  žiada starostku obce 

1. zverejniť oznámenie o zámere a spôsobe predaja nehnuteľného majetku obce formou 

obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, v súlade s § 9a ods.2 

zákona č.138/1991 Zb., na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce 

a v regionálnej tlači,  

2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu C/ tohto uznesenia 

v súlade s § 9a ods.3 zákona č.138/1991 Zb.,  na úradnej tabuli obce, na internetovej 

stránke obce a v regionálnej tlači,  

3. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 

v zmysle bodu B/ a C/ a bodu D/1 a 2 tohto uznesenia,  

      Termín: 30 dní od schválenia uznesenia  

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

za:                8  ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  



MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0          

Uznesenie bolo schválené. 

 

                            

 Na obecné zastupiteľstvo sa obrátili žiadosťou o odkúpenie nehnuteľného majetku obce, 

parcely registra „C“ p.č. 837/8 o výmere 899 m2, záhrady, vedenej na LV č.905 v k.ú. 

Okoličná na Ostrove, vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove v podiele 1/1 k celku požiadala 

Alžbeta Magyaricsová, rodné priezvisko Takácsová, dátum narodenia xxxxxx, rodné číslo 

xxxxxx/xxx, , vydatá za manžela Tibor Magyarics, rodné priezvisko Magyarics, dátum 

narodenia xxxxx, rodné číslo xxxxx/xxx, trvalý pobyt oboch 945 04 Komárno-Nová Stráž, 

Obchodná 952/48. 

Parcela sa nachádza na nedostupnom mieste je obostavaná rodinnými domami. Obec 

k uvedenej nehnuteľnosti nemá prístup a nevie ju užívať. Nehnuteľnosť je 

neobhospodarovaná je úložiskom odpadu. Nakoľko na nehnuteľnosť má prístup len vlastník  

susednej  nehnuteľnosti je potrebné zvážiť spôsob predaja. Po konzultácii s odborníkom na 

právo je v tomto prípade vhodný spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. Písomne boli oslovení všetci vlastníci susediacich nehnuteľností. 

Žiadosť podala Mária Ballová v lehote do 30.4.2021. V žiadosti uvádza, že je ochotná 

odkúpiť len časť pozemku, ktoré sú za jej pozemkom, čo je približne polovica výmery. 

Pre obec by bolo výhodnejšie predať pozemok v celosti. Vzhľadom na vzniknutú situáciu 

starostka obce predbežne konzultovala so žiadateľom, ktorí  ako prvý požiadal o odkúpenie 

celej parcely. Pristúpil aj na možnosť odkúpenia časti parcely a tak je možné navrhnúť predaj 

pre oboch žiadateľov s tým, že vyhotovenie geometrického plánu budú hradiť spoločne.  

Poslanci následne hlasovali o nasledovnom návrhu. 

 

                                                     Uznesenie č.16/2021 

k žiadosti o predaj nehnuteľného majetku obce parc.č.837/8, výmera 899 m2  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A. berie na vedomie informáciu, že  

1. o predaj nehnuteľného majetku obce, parcely registra „C“ p.č. 837/8 o výmere 899 m2, 

záhrady, vedenej na LV č.905 v k.ú. Okoličná na Ostrove, vo vlastníctve obce Okoličná 

na Ostrove v podiele 1/1 k celku požiadala Alžbeta Magyaricsová, rodné priezvisko 

Takácsová, dátum narodenia xxxxxx, rodné číslo xxxxxx/xxx, , vydatá za manžela Tibor 

Magyarics, rodné priezvisko Magyarics, dátum narodenia xxxxx, rodné číslo 

xxxxx/xxx, trvalý pobyt oboch 945 04 Komárno-Nová Stráž, Obchodná 952/48 

2. po obdržaní žiadosti žiadateľa Alžbeta Magyaricsová bolo boli písomne upovedomení 

všetci ďalší vlastníci susedných nehnuteľností, ktorí na pozemok p.č. 837/8 majú 

prístup, pričom z upovedomených vlastníkov, do určeného termínu sa prihlásil a  

predložil ponuku na  kúpu uvedenej nehnuteľnosti len jeden spoluvlastník a užívateľ 

susedných nehnuteľností, vedených na LV č. 672 Mária Ballová, rodné priezvisko 

Nagyová, dátum narodenia xxxxxx, rodné číslo xxxxx/xxx, trvalý pobyt 946 13 

Okoličná na Ostrove 336, 



 

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 ako v parcela registra „C“ p.č. 837/8 o výmere 899 m2, záhrady podiele 1/1 k celku, 

leží medzi  rodinnými domami a záhradami vo vlastníctve fyzických osôb a obec k nej 

nemá priamy prístup, z tohto dôvodu uvedenú nehnuteľnosť nemôže užívať, resp. s ňou 

voľne nakladať, jedná sa pritom  o  prebytočný majetok obce, ktorý majetok obec, ani obcou 

založené alebo zriadené právnické osoby, trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh, 

 

C. schvaľuje 

a zámer na prevod vlastníctva a spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vo 

vlastníctve Obce Okoličná na Ostrove predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, parcely registra „C“ p.č 837/8 o výmere 899 m2, záhrady, vedenej na 

LV č.905 v k.ú. Okoličná na Ostrove, vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove v podiele 1/1 

k celku, 

pre kupujúcich: 

1. manželov  

1.1.Tibor Magyarics, rodné priezvisko Magyarics, dátum narodenia xxxxx, rodné číslo 

xxxxxxx/xxx, trvalý pobyt 945 04 Komárno-Nová Stráž, Obchodná 952/48, štátna 

príslušnosť občan Slovenskej republiky, a 

1.2.Alžbeta Magyaricsová, rodné priezvisko Takácsová, dátum narodenia xxxxxx, rodné 

číslo xxxxxxx/xxx, trvalý pobyt 945 04 Komárno-Nová Stráž, Obchodná 952/48, 

štátna príslušnosť občianka Slovenskej republiky, 

2. Mária Ballová, rodné priezvisko Nagyová, dátum narodenia xxxxx, rodné číslo 

xxxxxxx/xxx, trvalý pobyt  946 13 Okoličná na Ostrove 336,  štátna príslušnosť občianka 

Slovenskej republiky, 

za nasledovných podmienok: 

- každému kupujúcemu bude predaná asi polovica pozemku, parcely č. 837/8 t.j. cca 

449,5 m2, pričom  predávaný pozemok, parcela bude rozdelená geometrickým plánom 

tak, aby pokračovala hranica medzi pozemkami kupujúcich, a presná výmera bude 

určená geometrickým plánom,  
- kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. 

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

nakoľko predávaný pozemok leží pri pozemkoch vlastníkov susedných nehnuteľností: 

o vedených na LV č. 1975 v k.ú. Okoličná na Ostrove v bezpodielovom 

spoluvlastníctve kupujúcich manželov Tibor Magyarics a Alžbeta Magyricsová 

v podiele 1/1 k celku , 

o vedených na LV  č.672 v k.ú. Okoličná na Ostrove v podielovom 

spoluvlastníctve kupujúcej Mária Ballová v podiele 4/6 k celku, a v jej užívaní, 

a obec k nej nemá priamy prístup.  Jedná sa pritom  o  prebytočný majetok obce, ktorý 

majetok obec, ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby, trvale nepotrebujú 

na plnenie svojich úloh. 

- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu 2 €,m2 t.j. 1798 eur, kúpna cena jednotlivých častí, 

novovytvorených parciel bude upresnená podľa geometrického plánu, 

- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, vrátane nákladov na vyhotovenie 

geometrického plánu a poplatku za návrh na vklad hradia kupujúci, 

- obec svoj zámer na predaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejní 

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

neskorších predpisov, 



 

D. žiada starostku obce 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru podľa bodu C/ tohto uznesenia, 

Termín: do 15 dní od predloženie geometrického plánu 

2. predložiť v prípade splnenia podmienok návrh na schválenie predaja a na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po zverejnení zámeru 

 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

za:                8  ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt obyvateľov na výstavbu urnovej steny na cintoríne bola z 

viacerých ponúk  na prípravnom pracovnom stretnutí obecného zastupiteľstva navrhnutá 

zostava 2 x 6 kusov obojstranných stien rozmery 40 cm x 40 cm . Na toto riešenie starostka 

vyžiadala cenovú ponuku a firma ponúkla aj možnosť získania dotácie vo výške 25%, ktorá je 

určená pre samosprávy. Po výbere vhodného miesta je potrebné ešte upraviť terén 

a vybetónovať základy pred samotným osadením urnových stien. 

Preto je  pri zmene rozpočtu potrebné brať do úvahy aj tieto náklady. V diskusii sa poslanci 

pýtali na poplatky pre budúcich prenajímateľov jednotlivých modulov. Starostka poslancov 

oboznámila s nevyhnutnosťou na vypracovanie nového všeobecne záväzného nariadenia, 

ktoré je už dlhú dobu nezmenené. Do VZN by bolo zapracované potrebné zmeny a spôsob 

prenájmu miesta v urnovej stene. Poslanci poznamenali, že aj nájom za hrobové miesta sa už 

postupne v okolitých obciach zvyšuje. Po vybudovaní urnovej steny na jeseň, najlepšie 

s účinnosťou od 1.1.2022 je potrebné prijať nové všeobecne záväzné nariadenie. 

Následne dala starostka hlasovať o uznesení č.17/2021 

 

Uznesenie č. 17/2021 

k návrhu na vybudovanie urnovej steny v cintoríne 



 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

schvaľuje  

vybudovanie urnovej steny na cintoríne z nerozdelených dotácií vo výške 7261 eur. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

 

B) výdavky rozpočtu: 

FNC Položka Názov Úprava 

 640 Nerozdelené dotácie                -7 261 ,00 eur  
0840 717 Výstavba urnovej steny n a cintoríne             7 261,00 eur 

  Spolu:    

    

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

za:                8  ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Obec je zmysle zákona o odpadoch povinná zabezpečiť nakladanie z biologicky 

rozložiteľným a kuchynským odpadom. Pri nájomných bytoch má obec od januára 

umiestnené nádoby na kuchynský odpad, nakoľko nájomníci nemajú záhrady a možnosť 

kompostovania. Starostka oboznámila poslancov s materiálom vypracovaným ZMOS. 

„Najprijateľnejšími možnosťami na triedenie a zber BRKO v podmienkach Slovenskej 

republiky sú domáce kompostovanie a centrálny zber. Domáce kompostovanie Domáce 

kompostovanie sa týka a je vhodné najmä pre riedko osídlené (vidiecke) oblasti, malé obce (s 

počtom obyvateľov menej ako 1.500), resp. oblasti s prevahou rodinných domov. V takýchto 

oblastiach sa vytrieďovanie BRKO a zeleného odpadu javí ako príliš nákladné. Efektívnejšia 

je tu podpora domáceho kompostovania a osveta vo vzťahu k domácnostiam, viesť ich týmto 

spôsobom k premene biologického odpadu pomocou jeho prirodzeného, ale riadeného 

rozkladu na kompost. Kompost je organické hnojivo, ktoré potom domácnosť môže využiť (a 

je ideálnym) pre pestovanie rastlín. Navyše každá domácnosť, ktorá sa do kompostovania 

zapojí, znižuje množstvo zmesových komunálnych odpadov, pomáha znižovať množstvo 



biologicky rozložiteľných odpadov na skládkach odpadov a v konečnom dôsledku aj znižuje 

finančné náklady samospráv na odpadové hospodárstvo. Na rozdiel od centrálneho zberu 

BRKO a jeho zhodnocovaní na kompostárni alebo bioplynovej stanici je totiž domáce 

kompostovanie menej náročné na organizáciu práce a vykazujú sa pri ňom iba minimálne 

investičné a prevádzkové náklady. Pri domácom kompostovaní teda domácnosť najskôr 

hromadí BRKO v menších nádobách a následne ho umiestni do vlastného kompostéra, kde 

postupne dôjde k jeho premene na kompost. V takýchto prípadoch Národný projekt 
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súvislosti s bioodpadom, už prakticky iné náklady. Teda len prípadné počiatočné náklady, 

napríklad na nákup vedier, kompostovateľných vreciek či kompostérov (kompostovacích 

zásobníkov).“ 

Okrem malej obecnej kompostárne do 100 ton ročne obec bude priebežne zisťovať záujem 

o domáce kompostárne. Na prípravnom stretnutí bol vybraný model strednej veľkosti 830 
litrov , životnosť: 15 rokov, Hrúbka steny: 5,7 mm, Hmotnosť: 26 kg. Po prerozdelení prvých 
50 kusov a pretrvávajúceho záujmu zo strany občanov bude možné objednať ďalšie. 
 

Poslanci hlasovali o uznesení č. 18/2021 

 

 

 

Uznesenie č.18/2021 

k návrhu na nákup domácich kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad 

  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

schvaľuje  

nákup 50 ks domácich kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad vo výške 5500 eur 

z rezervného fondu. Objem: 830 litrov , životnosť: 15 rokov, Hrúbka steny: 5,7 mm, 
Hmotnosť: 26 kg. 
 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

 

 

 

A)  príjmy rozpočtu: 

Položka Podpoložka Názov Úprava 

454 
 

 
Čerpanie rezervného fondu       5500,00 eur 

 

B) výdavky rozpočtu: 

FNC Položka Názov Úprava 

0510 630 Odpadové hospodárstvo nákup kompostérov             5500,00 eur 

    

Výsledky hlasovania:                          

    

    



prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

za:                8  ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Na návrh zástupkyne starostky Evy Bohosovej,  aby boli ukončené opravy zdravotného 

strediska najmenej v rozsahu omietky a maľovky poslednej vonkajšej steny a opravy 

respektíve výmeny  odvodu dažďovej vody, poslanec Andrej Farkas navrhol vyžiadanie 

cenových ponúk na tieto práce a následnú zmenu rozpočtu na ďalšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Poslanci najskôr hlasovali za pôvodný návrh.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje  

dokončenie vonkajších opráv budovy zdravotného strediska  

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 
 

A)  príjmy rozpočtu: 

Položka Podpoložka Názov Úprava 

454 
 

 
Príjmy z DPFO         7000,00 eur 

 

B) výdavky rozpočtu: 

FNC Položka Názov Úprava 

 630 Oprava zdravotného strediska             7000,00 eur 

    

 

    

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  



MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

za:              3  ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika    Csernyánszka,)                          

 

             proti:          3 ( Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, Tivadar Török )                                      

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

 

 

 

Poslanci hlasovali o pozmenenom uznesení 

 

 

 

 

 

                                                       Uznesenie č.19/2021 

k návrhu na dokočenie opráv budovy zdravotného strediska 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/schvaľuje  

dokončenie vonkajších opráv budovy zdravotného strediska  

B/žiada starostku 

O vyžiadanie cenových ponúk na dokončenie opráv zdravotného strediska  

                                                          Termín do nasledujúceho zastupiteľstva 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

za:                8  ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

Za FC Okoličná na Ostrove predniesol Bc. Zoltán Kucsora návrh na vybudovanie 

zavlažovacieho zariadenia na hlavnom športovom ihrisku. Oboznámil poslancov so stavom 

súčasného zariadenia, s výhodami nového zariadenia, ako aj s tým, že v minulosti sa 



pravdepodobne uvažovali nad týmto systémom, nakoľko okolo ihriska sú už položené v zemi 

rozvody pre takúto montáž.  

Finančné prostriedky, ktoré  boli schválené na činnosť klubu z dôvodu pandémie covid 19 

z nich časť vedia usporiť a budú dostatočné aj na takúto investíciu. Kapitálový výdavok bude 

majetkom obce.  

 

Prebehlo hlasovanie. 

 

 

Uznesenie č.20/2021 

k vybudovaniu zavlažovacieho systému na ihrisku. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ berie na vedomie  

informáciu Bc. Zoltána Kucsoru o možnosti zriadenia zavlažovacieho zariadenia na športovom 

ihrisku 

 

B/ Schvaľuje  

vybudovanie zavlažovacieho systému na hlavnom ihrisku v športom  areáli z poskytnutej 

dotácie pre FC Okoličná na Ostrove. Zavlažovacie zariadenie bude majetkom obce.  

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   8 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

za:                8  ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Mgr. 

Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

 

Na záver starostka informovala poslancov  o stave sčítania obyvateľov. Doteraz sa sčítalo 1353 

obyvateľov čo je cca 90% všetkých občanov. Počas šiestich týždňov bude  prebiehať asistované 

sčítanie. Dvojstupňové skúšky s certifikátom za obec vykonala Monika Vontszeműová, ktorá 

bude v pracovných hodinách k dispozícii občanom, ktorí sa nesčítali elektronicky a po 

pracovnej dobe bude dohľadávať občanov, ktorí si túto zákonom danú povinnosť nesplnili.  

Ďalej informovala poslancov so spôsobom testovania. Na základe usmernenia okresného úradu 

a stále sa znižujúcim počtom občanov, ktorí potrebujú potvrdenie o vykonaní testu došlo k 

dohode medzi obcami, ktoré budú testovať.  



V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov obec obdrží štartovacie balíčky pre občanov na 

označenie separovaného zberu odpadov a následne prebehne aj označenie odpadových nádob 

trvalými kódmi. Pri aplikácii tohoto procesu poprosila poslancov o spoluprácu, nakoľko bude 

potrebné osobne navštíviť každú domácnosť a podať im základne informácie o elektronickej 

evidencii odpadov. Tieto práce budú realizované počas dní pracovného voľna, keď je doma 

väčšina občanov.  

Ako poslednú informáciu spomenula, že Anita Nagyová upozornila na potrebu natrieť oplotenie 

cintorína a pokladá za dobrý nápad, aby bola zorganizovaná brigáda. Do spoločnej práce sa 

okrem poslancov, zamestancov obce, môžu byť zapojení aj členovia organizácii, združení a 

cirkví pôsobiacich na území obce.  

Následne starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. Nakoľko program 

zasadnutia bol vyčerpaný, starostka sa všetkým poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                              v.r. 

 

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

                                                                                              v.r. 

                                  

 

 

Overili: 

 

Eva Bohosová                                                         .................................................. 

 

                                                                                            v.r. 

 

Monika Csernyánszka                                             ...................................................... 

                                                                                             v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


