
 

 

 

 

  

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 25.2.2022 so 

začiatkom o 18:00 hodine 

 

Prítomní :   

starosta obce:            Ing. Iveta Feketeová, 

 

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

                                      Farkas, Bc. Zoltán Kucsora,    Anita Nagyová,  
Hlavná kontrolórka:      JUDr.Ing. Iveta Némethová 

 

       Zapisovateľ:           Monika Vontszeműová  

                       

Starostka privítala prítomných 25.2.2022 o 18:00 hodine v zasadačke obecného úradu 

v Okoličnej na Ostrove  

Skonštatovala, že z 9 poslancov je prítomných   5. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Starostka určila za zapisovateľa Moniku Vontszeműovú za overovateľov zápisnice navrhla 

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

nemal pripomienky a ďalšie návrhy. 

Starostka dala hlasovať o návrhu uznesenia č. 1/2022 v nasledovnom znení:  

 

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 3.12.2021 

4. Interpelácia 

5. Predstavenie projektu investičného zámeru veterného parku v k.ú. Okoličná na Ostrove 

6. Zásady o podrobnostiach pri podávaní oznámení podľa čl 7 odst.1 a čl. 8 odst.5. ústavného 

zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v platnom znení. 

7. Správa z kontrolnej činnosti HKO obce Okoličná na Ostrove za rok  2021 

8. Prejednanie ocenenia parc.č. 877/478 a 877/479  

9. Členstvo v ZO -RVC Nitra 

10. Prerokovanie obecných osláv  



11. Návrh na podanie žiadosti z IROP v rámci programu LEADER  

12.Informácie starostky 

13.Záver 
 

B/ schvaľuje  

 

1. zapisovateľa zápisnice: Monika Vontszeműová  

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

 

 

 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní: 5 (  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, Andrej 

Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

za:                 5 (  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, Andrej 

Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

 

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

Uznesenie bolo schválené. 
 

Nasledovný bod programu bola kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 25.2.2022. Materiál bol zaslaný poslancom písomne. Neboli žiadne otázky ani 

pripomienky, starostka dala o návrhu  hlasovať.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

berie na vedomie 

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

Ostrove zo dňa 3.12.2021 

 

Výsledky hlasovania 

                       prítomní: 5 (  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc.  

                                                     Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

za:           5 (  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, Andrej Farkas,  

Bc. Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

    

    

    

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     

                                    

Uznesenie bolo schválené. 



 

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

 

Spoločnosť Energiepark s.r.o. sídlo Gogoľova 18, 851 01 Bratislava prejavila záujem 

o zriadenie malého veterného parku v katastrálnom území obce Okoličná na Ostrove. 

Materiál, ktorý bol zaslaný poslancom prepracovali, nakoľko pôvodný zámer zasahoval do 

chráneného vtáčieho územia Natura 2000 a nový návrh je pri hranici obce so Zlatnou na 

Ostrove, kde sa budú nachádzať veterné elektrárne v Zlatnej na Ostrove, ktoré už sú 

schválené a prebieha proces EIA. 

Zástupca spoločnosti odprezentoval návrh na zámer zriadenia veterného parku a navrhol 

poslancom, že zorganizuje návštevu funkčných veterných parkov v Maďarsku a v Rakúsku. 

V diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č.3/2022 

k predstaveniu projektu investičného zámeru veterného parku v k.ú. Okoličná na Ostrove 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

     informáciu o projektovom zámere veterného parku v k.ú. Okoličná na Ostrove, zástupcov 

spoločnosti Energiepark s.r.o., sídlo Gogoľova 18, 851 01 Bratislava. 

 

B/ navrhuje 

    Návštevu existujúcich funkčných veterných parkov v Maďarskej republike a v Rakúsku  

 

 

 

 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní: 5 (  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, Andrej 

Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

za:                 5 (  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, Andrej 

Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

 

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                 

 

   Uznesenie bolo schválené  

 

                  

                                    

V súlade s čl.7 odst.1 a čl. 8 odst.5. ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení bola na webovom sídle 



obce zriadená podstránka pre komisiu na ochranu verejného záujmu, kde budú Zásady 

o podrobnostiach pri podávaní oznámení zverejnené ako i tlačivá na podanie oznámenia.  

Do diskusie sa nikto neprihlásil, pristúpilo sa k hlasovaniu.  

    

    

 

Uznesenie č. 4/2022 

k návrhu Zásad o podrobnostiach pri podávaní oznámení podľa čl 7 odst.1 a čl. 8 odst.5. 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v platnom znení. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A. berie na vedomie 

informáciu komisie na ochranu verejného záujmu k zásadám o podrobnostiach pri podávaní 

oznámení podľa čl 7 odst.1 a čl. 8 odst.5. ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení, 

 

B. schvaľuje 

Zásady o podrobnostiach pri podávaní oznámení podľa čl 7 odst.1 a čl. 8 odst.5. ústavného 

zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v platnom znení, s tým že uvedené zásady nadobúdajú účinnosť dňom 

1.3.2022.  

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní: 5 (  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, Andrej 

Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

za:                 5 (  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, Andrej 

Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

 

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0             

     

Uznesenie bolo schválené   

 

O 18:40 sa dostavil poslanec Štefan Antala.  

 

Nasledovala správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ktorá bola poslancom zaslaná 

písomne. JUDr. Ing. Iveta Némethová hlavný kontrolór obce informovala poslancov, že táto 

povinnosť jej vyplýva zo zákona a podrobné správy predkladá poslancom polročne.  

Žiadne otázky neboli pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 

Uznesenie č. 5/2022 

k Správe z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove za rok  2021 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

berie na vedomie 

Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Okoličná na Ostrove za rok  2021. 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní: 6 ( Antala Štefan,  Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, 

Anita Nagyová)   

za:                 6 ( Antala Štefan,  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

 

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0             

 

 

Obec má vo vlastníctve v novej OBV jeden stavebný pozemok, ktorý sa skladá z dvoch 

parciel, parc.č.  877/478, ostatná plocha, o výmere 708 m2, p.č. 877//479 , o výmere 767 m2 

predaja ako i nehnuteľnosť parc. č. 836/55, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 772 m2, vo 

vlastníctve obce Okoličná na Ostrove, za účelom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže obec 

objedná znalecký posudok a cena pozemku v intraviláne obce bude slúžiť ako podklad pre 

cenovú mapu.  

 

 

 

 

 

 

                                                          Uznesenie č.6/2022 

k návrhu na ocenenie parc.č. 877/478 a 877/479 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje 

objednanie ocenenia pozemkov vedených na  LV č. 905 v k.ú. Okoličná na Ostrove, ako  parc.č.  

877/478, ostatná plocha, o výmere 708 m2, p.č. 877//479 , o výmere 767 m2 , záhrada, a parc. č. 

836/55, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 772 m2, vo vlastníctve obce Okoličná na 

Ostrove, znaleckým posudkom. 

 

  

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    



    

prítomní: 6 ( Antala Štefan,  Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, 

Anita Nagyová)   

za:                 6 ( Antala Štefan,  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

 

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0             

 

Uznesenie bolo schválené   

 

Obec Okoličná na Ostrove využíva vzdelávacie semináre a kurzy, ktoré ponúka základná 

organizácia vzdelávacieho centra v Nitre a organizácia žiada uznesenie obecného 

zastupiteľstva o členstve. 

Žiadne pripomienky neboli. Poslanci o návrhu hlasovali  

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní: 6 ( Antala Štefan,  Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, 

Anita Nagyová)   

za:                 6 ( Antala Štefan,  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

 

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0             

 

Uznesenie bolo schválené   

 

        Ďalšou témou boli obecné oslavy, ktoré sa v dôsledku pandémie COVID 19 

v uplynulých dvoch rokoch neorganizovali. V rámci diskusie sa poslanci zhodli na tom, že zo 

strany občanov je záujem o obecné oslavy a v mesiaci jún, by ich bolo žiadúce zorganizovať, 

Zhodli sa na dátume 25. jún 2022.  

                                                  

                                                  

 

Uznesenie č.8/2022 

k  príprave obecných osláv 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

určuje  

termín obecných osláv 25. júna 2022 

 

 



Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní: 6 ( Antala Štefan,  Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, 

Anita Nagyová)   

za:                 6 ( Antala Štefan,  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

 

 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0             

 

Uznesenie bolo schválené   

                                                                                                          

Starostka oboznámila poslancov, že v rámci IROP  sa obec môže zapojiť do programu 

zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Máme projekt a povolenie na dopravné značenie, 

verejné osvetlenie a v príprave je projekt na odstavné plochy a pri materskej a pri  základnej 

škole. Obec môže žiadať 55 672 eur so spoluúčasťou obce 5% . 

Žiadne pripomienky neboli. Poslanci o návrhu hlasovali nasledovne: 

 

 

Uznesenie č. 9/2022 

k informácii o možnosti na podanie žiadosti z IROP v rámci programu LEADER 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

informáciu starostky obce o možnosti podania žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov v rámci  Operačného programu:  Integrovaný regionálny operačný program 

(ďalej len „IROP”), špecifický cieľ 5.1.2., B.2.Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti 

sídiel, vo výške 55 672 eur. 

 

B/ schvaľuje 

podanie žiadosti  o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci Operačného programu: 

Integrovaný regionálny operačný program, na dopravné značenie, parkovacie systémy 

a verejné osvetlenie, za nasledovných podmienok:  

Cena projektu. 55 672,- eur, 

Spoluúčasť obce vo výške 5 % t.j. 2784 eur.  

 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní: 6 ( Antala Štefan,  Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, 

Anita Nagyová)   

za:                 6 ( Antala Štefan,  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

 



 

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0             

 

Uznesenie bolo schválené   

 

Na záver starostka informoval poslancov o žiadosti reformovanej cirkvi o finančný príspevok 

na denný stacionár vo výške 308,85 eur. Hlavná kontrolórka informovala poslancov, že ani 

v Kameničnej neposkytujú príspevok, lebo by museli prispieť všetkým žiadateľom a čakajú na 

výsledky rokovania ZMOSU na zmenu zákona.  

Ďalej starostka informovala o stretnutí starostov mikroregiónu, ktorí spoločne v minulosti 

organizovali spoločný športový deň ôsmych obcí. O transparentnom účte, ktorý zriadil ZMOS 

na pomoc občanom Ukrajiny. Poslanci tento návrh nepodporili. Ďalej informovala poslacov  

o súťaži vinárov v Tárkányi, ktorá sa bude konať 9.apríla ako aj petícii , ktorú iniciuje ZMOS 

na vytvorenie 8 volebných obvodov pre parlamentné voľby.  

 

 

Uznesenie č. 9/2022 

                                                   k informáciám starostky obce 

  

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

berie na vedomie 

informácie starostky obce 

 

- o žiadosti „Tanyi Református egyházközség , Fő út 122, Tany „ o finančný príspevok, 

- o spoločnom športovom dni 8 obcí, 

- o transparentnom účte ZMOSU na pomoc občanom Ukrajiny, 

- o súťaži vinárov organizovanej v partnerskej obci Tárkány 

- o petícii iniciovanej ZMOSOM za vytvorenie 8 volebných obvodov pre parlamentné voľby. 

 

 
 

Výsledky hlasovania:                          

    

    

prítomní: 6 ( Antala Štefan,  Eva Bohosová, Monika 

Csernyánszka, Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, 

Anita Nagyová)   

za:                 6 ( Antala Štefan,  Eva Bohosová, Monika Csernyánszka, 

Andrej Farkas,  Bc. Zoltán Kucsora, Anita Nagyová)   

 

 

             proti:         0                                      

   

                                 zdržal/a sa:   0       

 

       

 

Uznesenie bolo schválené  



 

  

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

 

 

 

 

 

Schválila: Ing. Iveta Feketeová, starosta obce          ....................................................... 

 

 

 

 

Overili: 

 

Andrej Farkas:                                                           ....................................................... 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

V Okoličnej na Ostrove, 1.3.2022 


