
 

 

 

 

  

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 25.06.2021 

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, Vidor Olláry, Mgr.  Tivadar Török. 
Hlavná kontrolórka:      JUDr.Ing. Iveta Némethová 

 

       zapisovateľka:            Monika Vontszeműová       

                       

Starostka privítala prítomných 25.06.2021 o 18:00 hodine v zasadačke obecného úradu 

v Okoličnej na Ostrove  

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

Starostka určila za zapisovateľku Moniku Vontszeműovú  za overovateľov zápisnice navrhla  

Andreja Farkasa a Bc. Zoltána Kucsoru. . Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

Žiadne pripomienky neboli. Starostka dala hlasovať o návrhu uznesenia č. 21/2021 

Uznesenie č. 21/2021 

k návrhu na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ schvaľuje  

program zasadnutia nasledovne:  

 

B/ schvaľuje  

program zasadnutia nasledovne:  

1. Zahájenie   

2. Schválenie programu zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 7.5.2021 

4. Interpelácia  

5. Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku obce na základe  výsledkov 

obchodnej verejnej súťaže, rodinný dom súpisné č. 59,  parc.č.121 

6. Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu  hodného 

osobitného zreteľa, novovytvorené  parc.č.837/8 a č. 837/30   



7. Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra obce, správa 

audítora 

8. Návrh na dokočenie opráv zdravotného strediska 

9. Návrh na nákup domácich kompostérov na biologicky rozložitelný odpad 

10. Rozpočtové opatrenie  

11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  2. polrok 2021 

12. Správy hlavného kontrolóra o výsledkoch vykonaných kontrol 

13. Informácie starostky  

14. Záver 

 

B/ schvaľuje 

1. zapisovateľa zápisnice: Monika Vontszeműová, 

2. overovateľov zápisnice: Andrej Farkas, Bc. Zoltán Kucsora 

 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová,Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

Uznesenie bolo schválené. 
 

Nasledovný bod programu bola kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 7.5.2021. Materiál bol zaslaný poslancom písomne. Neboli žiadne otázky ani 

pripomienky, tak starostka dala hlasovať.  

 

Uznesenie č. 22/2021 

k Informatívnej správe o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Okoličnej na Ostrove, konaného dňa 7.5.2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

berie na vedomie 

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

Ostrove zo dňa 7.5.2021 

 

Výsledky hlasovania:                          



    

    

prítomní:   9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová,Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

Uznesenie bolo schválené. 

 

V rámci interpelácie sa nikto neprihlásil a pristúpilo sa k bodu 4 programu. Starostka 

odovzdala slovo predsedovi komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže Bc. 

Zoltánovi Kucsorovi. Oboznámil poslancov s výsledkami. Prihlásil sa jeden uchádzač, ktorý 

splnil podmienky obchodnej verejnej súťaže. Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov 

bola poslancom zaslaná.  

 

 

 

Uznesenie č. 23/2021 

k návrhu na schválenie predaja nehnuteľného majetku obce na základe výsledkov 

obchodnej verejnej súťaže, rodinný dom súp. č. 59, parc.č.121   

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/  berie  na   vedomie   

  Informáciu Odbornej komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej 

súťaže, vyhlásenej v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove 

číslo 15/2021 zo dňa 07.05.2021  na predaj  nehnuteľného majetku  obce,  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“ p.č. 121, o  výmere 664 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

 

B/   konštatuje, že  

   bola doručená jedná spoločná ponuka uchádzačov Milan Hrabovský, dátum narodenia 

xxxxxxxxxxx, trvalý pobyt 946 13 Okoličná na Ostrove xxx, a  

  Ágnes Edina Horváthová, dátum narodenia xxxxxxx,  r.čxxxxxxxx, trvalý xxxxxxxxxxxxx 

 ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej súťaže, 

C/ schvaľuje 

 v súlade s § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo 15/2021 zo 

dňa 07.05.2021, vyhlásením obchodnej verejnej súťaže a výsledkami vyhodnotenia 



obchodnej verejnej súťaže zo dňa xx.xx.xxxx, predaj nehnuteľného majetku obce, 

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

- rodinný dom, so  súp. číslom 59 na parcele č.121,  

- parcela registra „C“ p.č. 121, o  výmere 664 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

 pre uchádzačov  

- Milan Hrabovský, dátum narodenia xxxxxxxxx,  r.č. xxxxxxxx, trvalý pobyt 946 13 

Okoličná na Ostrovexx,  štátna príslušnosť občan Slovenskej republiky,    

- Ágnes Edina Horváthová, dátum narodenia  xxxxxx,  r.č. xxxxxxx, trvalý pobyt  932 01 

Veľký Meder, xxxxxxxxx, štátna príslušnosť občianka Slovenskej republiky,    

do podielového spoluvlastníctve v podiele  1/2 k celku, 

za kúpnu cenu 18 000.- eur 

za nasledovných podmienok: 

- kúpnu cenu v celej výške zaplatia kupujúci spoločne, pred podpísaním kúpnej zmluvy, 

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

znaleckého posudku a správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností spoločne hradia kupujúci, 

 

 

 

 

D/   žiada 

starostku obce 

1. zabezpečiť zaslanie oznámení o výsledku obchodnej verejnej súťaže a o schválení 

uznesenia obecného zastupiteľstva, účastníkom obchodnej verejnej súťaže, 

2. zabezpečiť zaslanie návrhu kúpnej zmluvy  víťazom obchodnej verejnej súťaže podľa 

bodu C/ tohto uznesenia. 

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová,Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

Uznesenie bolo schválené. 

 

Nasledoval predaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na parcelu 837/8, z ktorej 

bola geometrickým plánom oddelená parc.č. 837/30. Zámer predaja z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa: 7.6.2021. 

Poslanci pristúpili k hlasovaniu.  



Uznesenie č.24/2021 

k návrhu na schválenie predaja nehnuteľného majetku Obce Okoličná na Ostrove 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, novovytvorené parc.č.837/8 a 837/30 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ konštatuje, že 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo 16/2021 zo dňa 7.5.2021 

bol schválený zámer na predaj nehnuteľného majetku  Obce Okoličná na Ostrove: 

- parcely registra „C“ p.č. 837/8 o výmere 453 m2, záhrada - zvyšujúca časť pôvodnej 

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

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

- novovytvorenej parcely registra „C“  p.č. 837/30 o výmere 446 m2, záhrada, vytvorenej 

z časti pôvodnej parcely registra „C“ p.č. 837/8 o výmere 899 m2, záhrada,  vedenej na 

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

1/1 k celku,  

podľa geometrického plánu číslo 43 280 550-41/2021 zo dňa 25.05.2021 vyhotoviteľa 

KATASTER PLUS, ICO 43 208 550, 946 39 Iža 332, overeného pod 545/21 dňa 

21.06.2021,v podiele 1/1 k celku,  

pre prihlásených záujemcov 

1. manželov  

1.1. Tibor Magyarics, rodné priezvisko Magyarics, dátum narodenia xxxxxxx, rodné 

číslo xxxxxxxx, trvalý pobyt 945 04 Komárno-Nová Stráž, xxxxxxxxxxxxxxxx, a 

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

rodné číslo xxxxx, trvalý pobyt 945 04 Komárno-Nová Stráž, xxxxxxxxxxxxxx, a 

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

trvalý pobyt  946 13 Okoličná na Ostrove xxx,   

v podiele 1/1 k celku, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona   č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko predávaný pozemok leží pri 

pozemkoch vlastníkov a užívateľov susedných nehnuteľností: 
- 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 , 

- 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 nemu nemá priamy prístup a jedná sa o  prebytočný majetok obce, ktorý majetok 

obec, ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby, trvale nepotrebujú na plnenie 

svojich úloh, 

 

B/ berie na vedomie informáciu, že 

- zámer na predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo 16/2021 zo dňa 7.5.2021, bol zverejnený  

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

predpisov, 

- po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady 

alebo akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na predaj z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, 

 

C/ schvaľuje 



predaj a uzatvorenej kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľného majetku  Obce Okoličná na 

Ostrove 

1. parcely registra „C“ p.č. 837/8 o výmere 453 m2, záhrada - zvyšujúca časť pôvodnej 

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

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

     podľa geometrického plánu číslo 43 280 550-41/2021 zo dňa 25.05.2021 vyhotoviteľa 

KATASTER PLUS, ICO 43 208 550, 946 39 Iža 332, overeného pod číslom 545/21 dňa 

21.06.2021, 

     pre  kupujúcich manželov  

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

xxx/xxxx, trvalý pobyt 945 04 Komárno-Nová Stráž, xxxxxxxxxx, štátna príslušnosť 

občan Slovenskej republiky, a 

1. Alžbeta Magyaricsová, rodné priezvisko Takácsová, dátum narodenia xxxxx rodné 

číslo xxxx/xxxx, trvalý pobyt 945 04 Komárno-Nová Stráž, xxxxxxxx, štátna 

príslušnosť občianka Slovenskej republiky,  

v podiele 1/1 k celku, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  

novovytvorenej parcely registra „C“  p.č. 837/30 o výmere 446 m2, záhrada, vytvorenej 

z časti pôvodnej parcely registra „C“ p.č. 837/8 o výmere 899 m2, záhrada,  vedenej na LV 

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

k celku, geometrickým plánom číslo 43 280 550-41/2021 zo dňa 25.05.2021 vyhotoviteľa 

KATASTER PLUS, ICO 43 208 550, 946 39 Iža 332, overeným 545/21 dňa 21.06.2021, 

2.      pre kupujúceho   

Mária Ballová, rodné priezvisko Nagyová, dátum narodenia xxxxx, rodné číslo /xxxx, trvalý 

pobyt  946 13 Okoličná na Ostrove xxxx, štátna príslušnosť občianka Slovenskej republiky, 

v podiele 1/1 k celku, 

za nasledovných podmienok:  

- spoločná 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 a užívateľov susedných 

nehnuteľností: 
- vedených na LV č. 1975 v k.ú. Okoličná na Ostrove, v bezpodielovom spoluvlastníctve 

kupujúcich manželov Tibor Magyarics a Alžbeta Magyaricsová v podiele 1/1 k celku, 

- 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 nemu nemá priamy prístup a jedná sa 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 eurá/m2, 

- cena za nehnuteľnosť kupovanú kupujúcimi manželmi podľa bodu 1 uznesenia,  je  

906.- eur, 

- cena za nehnuteľnosť kupovanú kupujúcim podľa bodu 2 uznesenia je  892,-  eur, 

- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, vrátane výdavkov na geometrický plán 

a poplatku za návrh na vklad hradia kupujúci, 

 

D/ žiada  

starostku obce 

zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu C/ tohto 

uznesenie do 30 dní od schválenia uznesenia. 



                                                                                    Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní:   9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová,Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

 

V zmysle zákona o účtovníctve má obecné zastupiteľstvo povinnosť schváliť záverečný účet 

obce za rok 2020 do 30.6.2021. Súčasťou je stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce za rok 2020. Záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli 

a webovej stránke obce 7.6.2021, teda viac ako 15 dní pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce a návrh záverečného účtu bol poslancom 

doručený 18.6.2021 viac ako 5 dní pred zasadnutím. Starostka obce odovzdala slovo JUDr. 

Ing. Ivete Némethovej, hlavnej kontrolórke obce. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že boli 

dodržané všetky zákonom stanovené náležitosti a odporučila poslancom schváliť výrokom:  
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Poslanci hlasovali o predloženom návrhu. 

 

 

Uznesenie č. 25/2021 

K návrhu Záverečného účtu obce Okoličná na Ostrove za rok 2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

1. správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020. 

 

B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

      celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

C/ Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e 

     použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 36 

643,02  EUR. 

 

Výsledky hlasovania:                          

       

prítomní:   9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová,Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  



MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, 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 prípravnom stretnutí bola prerokovaná ponuka na opravu fasády a odtokových zvod 

dažďovej vody na zdravotnom stredisku. Nebola ešte ukončená oprava vnútorných priestorov, 

bývalej ambulancie detského lekára a hygienické zariadenie. Tieto práce by vedel zrealizovať 

zamestnanec obce. Materiál na opravu by stál cca 1500 eur. Poslanci sa zhodli na tom, aby 

tieto opravy boli zrealizované tento rok, aby už práce na zdravotnom stredisku boli ukončené.  

 

Uznesenie č.26/2021 

k návrhu na dokončenie opráv zdravotného strediska 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ schvaľuje  

   dokončenie opráv zdravotného strediska,  

1. opravu fasády a odvodu dažďovej vody vo výške  7500,- eur,  

s tým, že tieto práce budú uskutočnené dodávateľsky. 

2. Opravu interiéru vo výške 2500,- eur, z toho 1000,- eur na mzdy a odvody pre 

zamestnanca obce a 1500,- eur na materiál.  

 

Výsledky hlasovania:                          

       

prítomní:   9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová,Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, 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 bolo zabezpečenie ďalších kompostérov, nakoľko prvých 50 sa za pre veľký 

záujem občanov rýchlo minulo. Poslanci sa zhodli na počte 100 kusov, s tým, že minimálny 

objem by mal byť najmenej 830 litrov.    

 

                                                        Uznesenie č.27/2021 

k návrhu na nákup domácich kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad 

  



 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje  

nákup 100 ks domácich kompostérov na biologicky rozložiteľný a kuchynský  odpad 

z rezervného fondu. Minimálny objem: 830 litrov. 

 

Výsledky hlasovania:                          

       

prítomní:   9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová,Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

        proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

Do návrhu zmeny rozpočtu boli zapracované aj prenesené kompetencie. Zvýšil sa príjem 

z podielových daní oproti schválenému rozpočtu v roku 2020, keď ešte neboli známe výnosy 

z podielových daní. Na základe čerpania za prvých päť mesiacov boli kalkulované 

najnutnejšie výdavky na správu a opravu nájomných bytov, na žiadosť občanov bude aj tento 

rok vykonaná deratizácia, ktorá bola v roku 2020 vynechaná a hlodavce sa začínajú 

premnožovať. Počíta sa aj s postrekom komárov a odstraňovaním drevín. Poslanci navrhli aj 

zvýšenie rozpočtu na opravu ciest. Tiež bolo schválené použitie rezervného fondu za celý rok, 

kde boli zohľadnené aj už schválené položky.  

 

 

 

                                                      Uznesenie č.28/2021 

 

k návrhu na zmenu rozpočtu obce Okoličnej na Ostrove na rok 2021 rozpočtovým 

opatrením 4/2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie  

informáciu  o čerpaní rozpočtu obce Okoličnej na Ostrove k 31.5.2021 

 

B/  schvaľuje  

zmenu rozpočtu obce  Okoličná na Ostrove na rok 2021 nasledovne: 

Príjmy vo výške      1 405 016  eur  

Výdavky vo výške  1 405 016  eur 



Rozpočtové opatrenie č. 4/2021. Zmena rozpočtu tvorí prílohu uznesenia 

 

C/ schvaľuje  

čerpanie z  rezervného fondu: 

Oprava zdravotného strediska     10 000 eur 

Nákup nádob na kompostovanie 15 000eur  

Vodovod Violín -Štúrová             6 190 eur 

Nákup posilovacieho stroja          2 400 eur 

Spolu:                                         33 590 eur 

Splátky TKO                              11 280 eur.  

 

Výsledky hlasovania:                          

       

prítomní:   9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová,Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

        proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  2. polrok 2021 bol z 

zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 7.6.2021. Poslanci nemali k nemu žiadne 

pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č.29/2021 

k návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  2. polrok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2 polrok 2021. 

 

Výsledky hlasovania:                          

       

prítomní:   9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová,Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

        proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 



Správy hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách boli poslancom zaslané písomne. 

Hlavná kontrolórka poslancov stručne oboznámila s s ich obsahom, pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 

Uznesenie č.30/2021 

k správam hlavného kontrolóra obce o výsledkoch vykonaných kontrol 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

berie na vedomie 

berie na vedomie 

1. Správu hlavného kontrolóra obce z kontroly hotovostných platieb v roku 2020, 

2. Správu hlavného kontrolóra obce z kontroly vybavenia sťažností, podnetov a žiadostí za 

obdobie  od 2018   do  30.4.2021.  

 

Výsledky hlasovania:                          

       

prítomní:   9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová,Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, 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 informovala poslancov o možnosti uchádzať sa o grant na revitalizáciu 

verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu od SPP. Občania by privítali 

exteriérové fitness stroje. Grant vo výške 2000 eur by bolo možné doplniť z vlastných 

zdrojov, aby bol využitý stojan s dvoma strojmi.  

Už dlhšiu dobu sa poslanci zaoberajú zlým stavom oplotenia cintorína. Nedošlo k zhode na 

spôsobe jeho opravy respektíve nového náteru. Preto starostka navrhla, aby komisia zložená 

z poslancov a požiadala najmä poslancov podnikajúcich v stavebníctve, aby spolu s ňou 

prehodnotili spôsob opravy oplotenia . Za týmto účelom poslanci navrhli komisiu.  

V tomto volebnom období doteraz nebola zriadená vyraďovacia komisia a v evidencii sú 

premety, ktoré sú už úplne opotrebované navrhla schválenie vyraďovacej komisie. Obecný 

úrad pripraví zoznam takéhoto majetku a odovzdá ich komisii.  

Ďalšou otázkou bola organizácia letného podujatia. Poslanci sa vyjadrili, že zo strany občanov 

je takáto požiadavka, najmä potom, že v niektorých okolitých obciach sa podujatia za 

dodržania hygienických opatrení organizujú. Bola by tu aj možnosť čerpať zdroje z projektu 

SK-HU Interreg SKHU/WETA/1901/4.1./128, ktorý je možné čerpať do 31.8.2021. 

Podmienkou je aj účasť partnerskej obce Tárkány. 23.7.2021 by bolo možné zrealizovať 

spoločné zasadnutie obidvoch zastupiteľstiev spojené s výmenou skúseností. Pri príležitosti 

130. výročia vzniku dobrovoľného hasičského zboru by sa v obci usporiadal súťaž mladých 

hasičov za účasti družstva z obce Tárkány. Program by sa mohol doplniť kultúrnymi 

a detskými programami, súťažou žiackych futbalových družstiev. Starva by sa nepodávala 

a takisto by nebola tombola.  



  

Uznesenie č.31/2021 

k informáciám starostky obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ berie na vedomie  

informácie starostky obce  

- o možnosti uchádzať sa o grant SPP na zriadenie fitness prvku,  

- o požiadavke občanov na deratizáciu  

- o stave oplotenia cintorína  

-  

B/ zriaďuje  

komisiu na zhodnotenie technického stavu oplotenia cintorína v zložení :  

Andrej Farkas, Olláry Vidor, Bc. Zoltán Kucsora, Štefan Antala 

 

C/ schvaľuje  

vyraďovaciu komisiu v  zložení:  

Bc. Zoltán Kucsora, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Antala Štefan.  

 

D/ schvaľuje  

letný program  24.7.2021 – okresná súťaž dobrovoľných hasičských mládežníckych 

zborov pri príležitosti 130.teho výročia vzniku doplnený programami.  

 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

       

prítomní:   9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová,Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

        proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

Výsledky hlasovania:                          

       

prítomní:   9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová,Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

za:                9 ( Štefan Antala, Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora,  

MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor 

Olláry, Mgr. Tivadar Török)                          

        proti:         0                                      



                                   zdržal/a sa:   0                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

V rámci diskusie poslanec Bc. Zoltán Kucsora oboznámil prítomných s tým, že členovia 

športového klubu, vedenie klubu a dobrovoľníci začínajú s realizáciou výstavby nového 

zavlažovacieho zariadenia na ihrisku v športovom stredisku.  

Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný starostka sa poďakovala poslanom a o 20:00 

zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                              v.r. 

 

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

                                                                                              v.r. 

                                  

 

 

Overili: 

 

Andrej Farkas                                                         .................................................. 

 

                                                                                            v.r. 

 

Bc. Zoltán Kucsora                                              ...................................................... 

                                                                                             v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


