
Obec Okoličná na Ostrove 
                                                                Návrh uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.10.2022 

 

 

Uznesenie č. 35/2022 

k návrhu na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, zapisovateľa a 

overovateľov zápisnice 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ schvaľuje program zasadnutia 

 

1. Zahájenie 

2. Schválenie programu zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 21.7.2022 

4. Interpelácia 

5. Žiadosť o zámenu nehnuteľností, majetku obce – Ladislav Kopócs z dôvodu hodného 

     osobitného zreteľa 

6. Žiadosť o zámenu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  Flomarkt a.s.

  

7. žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Zakar Jozef a Beata rod. Vassová  

8. Návrh na vyradenie majetku Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho 

s vjm. 

9. Návrh na zmenu rozpočtu -rozpočtové opatrenie OZ 

10. Informácie starostky  

11. Diskusia  

12.Záver                                                                                                                  

 

B/ schvaľuje  

1. zapisovateľa zápisnice: Monika Vontszeműová,  

2. overovateľov zápisnice: Mvdr., Kulcsár Ferdinand , Bc. Zoltán Kucsora.   

 

 

 

          

 

     Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce 12.10.2022  
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Uznesenie č. 36/2022 

k Informatívnej správe o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Okoličnej na Ostrove, konaného dňa 21.7.2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

berie na vedomie 

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

Ostrove zo dňa 21.7.2022. 

 

 

 

 

 

     Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce 12.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
                                                                Návrh uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 7.10.2022 

 

 

Uznesenie č. 37/2022 

k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

a na odkúpenie spoluvlastníckych podielov nehnuteľného majetku, pozemkov, do 

vlastníctve obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ konštatuje, že 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo 28/2022 zo dňa 

21.07.2022,  súlade s § 9 ods.2 písm. a), a  § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený zámer a spôsob prevodu 

vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámer na a odkúpenie do vlastníctve obce a zámena 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v záujme obce za účelom majetkoprávneho 

usporiadania pozemku slúžiaceho pre účely stolárskej dielne, a v záujme žiadateľa za účelom 

majetkoprávneho usporiadania pozemku v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa 

a pre účely vstupu na nehnuteľnosti v jeho vlastníctve, 

 

B/  berie na vedomie informáciu, že 

1. zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, schválený s uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na 

Ostrove číslo 28/2022 zo dňa 21.7.2022, bol zverejnený v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

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

alebo akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na zámenu  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, 

3. v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove  číslo 28/2022 

zo dňa 21.7.2022 boli oslovení spoluvlastníci pôvodných nehnuteľností, vedených na 

LV č.1655 v k.ú. Okoličná na Ostrove ako parcela registra „E“ p.č 847/101, orná pôda, 

o výmere 2650 m2, p.č. 847/103, orná pôda, o výmere 3268 m2 , časť ktorých má obec 

záujem získať do svojho vlastníctva obce pre účely stolárskej dielne, a ktorí 

spoluvlastníci prejavili záujem o predaj svojho spoluvlastníckeho podielu na uvedených 

pozemkoch, 

 

C/ schvaľuje 

1. odkúpenie do vlastníctva obce spoluvlastníckych podielov spoluvlastníkov na 

novovytvorenej parcele registra „C“, p.č. 835/55 o výmere 962 m2, zastavaná plocha, 

a parc.č.835/56 o výmere  624 m 2 vytvorenej geometrickým plánom číslo 35974672-

403/2022 zo dňa 13.08.2022, vyhotoviteľa MHLGEO s.r.o. IČO 35974672, 945 01 

Komárno, Záhradnícka 16, zlúčením dielov, vytvorenej z častí pôvodných parciel 

registra „E“ vedených na LV č.1655, a to  

          -   parc.č.835/56 o výmere 962 m2, vytvorenej z časti z pôvodnej parcely p.č. 847/101, 

orná   pôda, o výmere 2650 m2, a 

- parc,č,835/55 o výmere 624 m2, vytvorenej z časti pôvodnej parcely p.č. 847/103, orná 

pôda, o výmere 3268 m2, 
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od spoluvlastníkov: 

- Judit Sárközy, rodné priezvisko Sárközy, dátum narodenia xxxxxxxxxx, r.č. 

xxxxxx/xxx, trvalý pobyt 94501 Komárno, xxxxx, podiel 55/144  + 11/72, t.j. 

22/144, spolu podiel 77/144 k celku,  

- Ing. Karol Jókai, rodné priezvisko Jókai, dátum narodenia xxxxxxxx, r.č. 

xxxxx/xxx, trvalý pobyt Praha, xxxxxxx,  podiel  7/24, t.j. 42/144 k celku, 

- Poľnohospodárska družstvo Zlatná na Ostrove, IČO 31106161, sídlo 946 12 Zlatná 

na ostrove 456, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Dr, 

vložka číslo 262/N,  podiel 3/144 k celku, 

za nasledovných podmienok: 

- kúpna cena bude stanovená v súlade s ponukou predávajúcich 

o  predávajúceho č.1 vo výške     3172,00 €, 

o predávajúceho č.2 vo výške      1850,00 €, 

o predávajúceho č.3 vo výške        132,00 €, 

- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy, 

- výdavky spojené s  kúpou hradí kupujúci, 

2.  zámenu a uzatvorenej zámennej zmluvy  na zámenu 

novovytvorenej parcely registra „C“, p.č. 336/14, zastavaná plocha, o výmere 468 m2, 

vytvorenej geometrickým plánom zhotoviteľa Zoltán Fülöp, 945 01 Komárno, vnútorná 

okružná 176/11, IČO 35049251, číslo 108/2014 zo dňa 26.09.2014, overeným pod 

číslom 617/22 zo dňa 23.06.2022, z časti pôvodnej parcely registra „C“, p.č. 336/1 

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 64208 m2, vedenej na LV č.905 v k.ú. Okoličná 

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

za  spoluvlastnícky podiel 22/144 k celku na novovytvorenej parcele registra „C“, p.č. 

835/55 o výmere 962 m2 a parc.č. 835/56 o výmere 624 m2 zastavaná plocha, vytvorenej 

geometrickým plánom číslo 35974672-403/2022 zo dňa 13.08.2022, vyhotoviteľa 

MHLGEO s.r.o. IČO 35974672, 945 01 Komárno, Záhradnícka 16, zlúčením dielov 

vytvorených z častí pôvodných parciel registra „E“ vedených na LV č.1655, a to  

vo vlastníctve žiadateľa, Ladislav Kopócs, dátum narodenia xxxxxxx, trvalý pobyt  946 

13 Okoličná na Ostrove 58,  

v podiele 22/144 k celku,xx 

za nasledovných podmienok: 

- prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou sa uskutoční z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v záujme obce za účelom 

majetkoprávneho usporiadania pozemku slúžiaceho pre účely stolárskej dielne, 

a v záujme žiadateľa za účelom majetkoprávneho usporiadania nehnuteľnosti v 

susedstve nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa a pre účely vstupu na nehnuteľnosti  

v jeho vlastníctve, pričom pozemky prevádzané z vlastníctva obce,  obec ani  obcou 

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

- prevod vlastníctva  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, 

obecné zastupiteľstvo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 

- hodnota zamenených nehnuteľností bude určená dohodou dotknutých vlastníkov 

v rovnakej výške     1872  €, 

- zámena sa uskutoční bez finančnej náhrady, 
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s tým, že v dôsledku kúpy a zámeny  

1. vlastníkom novovytvorenej parcely registra „C“, p.č. 336/14, zastavaná plocha, 

o výmere 468 m2, vytvorenej geometrickým plánom číslo 108/2014 zo dňa 26.09.2014, 

overeným pod číslom 617/22 dňa 23.06.2022, zhotoviteľa Zoltán Fülöp, 

945 01 Komárno, vnútorná okružná 176/11, IČO 35049251, z časti pôvodnej parcely 

registra „C“, p.č. 336/1 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 64208 m2, vedenej na 

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

1/1 k celku, sa stáva Ladislav Kopócs, rodné priezvisko Kopócs, dátum narodenia 

07.01.1962, rodné číslo 07.01.1962, trvalý pobyt  946 13 Okoličná na Ostrove 58, štátna 

príslušnosť občan Slovenskej republiky, v podiele 1/1 k celku,  

2. vlastníkom novovytvorenej parcely registra „C“ p.č. 835/55 o výmere 962 m2 a parc.č. 

835/56 o výmere 624 m2 zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom číslo 

35974672-403/2022 zo dňa 13.08.2022, vyhotoviteľa MHLGEO s.r.o. IČO 35974672, 

945 01 Komárno, Záhradnícka 16, zlúčením dielov, vytvorených z častí pôvodných 

parciel registra „E“ vedených na LV č.1655 sa stáva Obec Okoličná na Ostrove, 

v podiele 1/1 k celku. 

 

E/ žiada  

starostku obce 

zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zámennej zmluvy v súlade s 

bodom D/ tohto uznesenia. 

 

 

 

     Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce 12.10.2022 
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Uznesenie č. 38/2022 

k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku obce a na uzatvorenie zámennej zmluvy  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

A/  konštatuje, že 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo 29/2022 zo dňa 

21.07.2022, v súlade s § 9 ods.2 písm. a) a  § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, bol schválený zámer na  prevod vlastníctva 

nehnuteľného majetku obce zámenou a na uzatvorenej zámennej zmluvy z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa,  na  zámenu 

nehnuteľného majetku obce Okoličná na Ostrove, spoluvlastníckeho podielu  nehnuteľností, 

vedených na LV č. 1064 ako parcela registra „E“ 

- p.č.  830/1 o výmere 9695 m2 , orná pôda a  

- p. č. 830/2 o výmere 3160 m2 , orná pôda,  

v podiele 6/24 k celku,  

spolu o výmere 3 213,75 m2, 

v záujme obce nakoľko zámenou obec získa do svojho vlastníctva susedný pozemok, k 

majetku obce – krajčírska dielňa a v záujme navrhovateľa, nakoľko zámenou získa ďalší 

spoluvlastnícky podiel pozemkov pod stavbami vo vlastníctve navrhovateľa,  

za nehnuteľnosti vo vlastníctve obchodnej spoločnosti FLOMARKT, a.s., IČO 35 746157 

sídlo 946 13 Okoličná na Ostrove Jókaiho 600, zapísaná v obchodnom registri Okresného 

súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 10102/N, vedené vedené na LV č. 1354 v k.ú. Okoličná 

na Ostrove ako parcela registra „C“  

-  p.č.  26 o výmere 2206 m2, orná pôda ,  

-  p.č.  430/5 o výmere 917 m2, vinica, a  

- p.č.  430/6 o výmere 88 m2 ostatná plocha, 

v  podiele 1/1 k celku, 

spolu o výmere  3 211,00 m2, 

 

B/  berie na vedomie informáciu, že 

1. zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, schválený s uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na 

Ostrove  číslo 29/2022 zo dňa 21.7.2022, bol zverejnený v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

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

alebo akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na zámenu  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, 

 

C/ schvaľuje 

zámenu a uzatvorenej zámennej zmluvy  na zámenu 

nehnuteľného majetku obce Okoličná na Ostrove, spoluvlastníckeho podielu 6/24 k celku,  

nehnuteľností, vedených na LV č. 1064 ako parcela registra „E“ 
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- p.č. 830/1 o výmere 9695 m2 , orná pôda a  

- p. č. 830/2 o výmere 3160 m2 , orná pôda,  

 

v podiele 6/24 k celku, 

spolu o výmere 3 213,75 m2 

za nehnuteľnosti vo vlastníctve obchodnej spoločnosti FLOMARKT, a.s., IČO 35 746157 

sídlo 946 13 Okoličná na Ostrove Jókaiho 600, zapísaná v obchodnom registri Okresného 

súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 10102/N, vedené na LV č. 1354 v k.ú. Okoličná na 

Ostrove ako parcela registra „C“  

-  p.č. 26 o výmere 2206 m2, orná pôda ,  

-  p.č.  430/5 o výmere 917 m2, vinica, a  

- p.č. 430/6 o výmere 88 m2 ostatná plocha, 

v podiele 1/1 k celku, 

za nasledovných podmienok: 

- prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou sa uskutoční z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, v záujme obce nakoľko zámenou obec získa do 

svojho vlastníctva susedný pozemok, k majetku obce – krajčírska dielňa,  a v záujme 

navrhovateľa, nakoľko zámenou získa ďalší spoluvlastnícky podiel pozemkov pod 

stavbami vo svojom vlastníctve a ktoré sú už v jeho spoluvlastníctve v podiele 13/64 k 

celku, a vo vlastníctve štatutárneho zástupcu navrhovateľa v podiele 27/64 k celku, 

ktorý uvedený návrh pripravil a podpísal, 

- prevod vlastníctva  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, obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 

- hodnota zamenených nehnuteľností bude určená dohodou dotknutých vlastníkov 

v rovnakej výške 12855 €, 

- zámena sa uskutoční bez finančnej náhrady, 

s tým, že v dôsledku zámeny  

1. vlastníkom nehnuteľností, vedených na LV č. 1064  v k .ú. Okoličná   na Ostrove ako parcela 

registra „E“ 

- p. č. 830/1 o výmere 9695 m2 , orná pôda a  

- p. č. 830/2 o výmere 3160 m2 , orná pôda,  

 v podiele 13/64+ 6/24 k celku,  

sa stáva obchodná spoločnosť FLOMARKT, a.s., IČO 35 746157 sídlo 946 13 Okoličná   na 

Ostrove, Jókaiho 600, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, 

vložka číslo 10102/N, a  

vlastníkom nehnuteľností, vedených na LV č. 1354 v k.ú. Okoličná na Ostrove ako parcela 

registra „C“  

-  p.č. 26 o výmere 2206 m2, orná pôda ,  

-  p.č.  430/5 o výmere 917 m2, vinica, a  

- p.č. 430/6 o výmere 88 m2 ostatná plocha 

v podiele 1/1 k celku, 

sa stáva Obec Okoličná na Ostrove, IČO 00 306 622, sídlo 946 13 Okoličná na Ostrove, 

Hlavná 68, 
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D/ žiada  

starostku obce 

zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu zámennej zmluvy v súlade s bodom C/ tohto 

uznesenia. 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Iveta Feketeová 

                starostka obce 

 

 

                                                        

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce 12.10.2022  
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Uznesenie č.39/2022 

         k žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku obce pre kupujúcich manželov 

 

A/ berie na vedomie 

žiadosť zo dňa 11.8.2022 žiadateľov Ing. Jozef Zakar, rodné priezvisko Zakar, dátum 

narodenia xxxxxxx, rodné číslo xxxxxx/xxxx, a manželka Ing. Beáta Zakarová, rodné 

priezvisko Vassová, dátum narodenia xxxxxx, rodné číslo xxxxxx/xxxx trvalý pobyt oboch  

946 13 Okoličná na Ostrove 30, o predaj novovytvorenej parcely registra „C“ p.č.327/3, 

o výmere 319 m2,vodná plocha, vytvorenej geometrickým plánom číslo 35974672- 

235/2022 zo dňa 01.08.2022,  vyhotoviteľa MHLGEO ,s.r.o.  IČO 35974672, Záhradnícka 

16, 945 01 Komárno,  z časti pôvodnej parcely registra „C“ vedenej na LV č. 905 pre  k. 

ú. Okoličná na Ostrove, ako p.č.  327/2, vodná plocha o výmere 1370 m2, 

 

B/ konštatuje, že  

novovytvorená parcela registra „C“ p.č.327/3, o výmere 319 m2,vodná plocha, vytvorená 

z časti pôvodnej parcely registra „C“ vedenej na LV č. 905 pre  k. ú. Okoličná na Ostrove, 

ako vodná plocha o výmere 1370 m2, s tým, je priľahlým pozemkom k stavbe so súp.č. 174 

na p.č. 310, vedenej na LV č.247,  vo vlastníctve žiadateľov v bezpodielovom 

spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 k celku,  
 

C/ berie na vedomie informáciu a schvaľuje, že 

nehnuteľný majetok obce,  novovytvorená parcela registra „C“ p.č.327/3, o výmere 319 

m2,vodná plocha, vytvorená z časti pôvodnej parcely registra „C“ vedenej na LV č. 905 

pre  k. ú. Okoličná na Ostrov, vytvorená z časti pôvodnej parcely registra „C“ vedenej na 

LV č. 905 pre  k. ú. Okoličná na Ostrove, ako p.č.  327/2, vodná plocha o výmere 1370 m2,  

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. 
 

D/ schvaľuje 

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

neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Okoličná na 

Ostrove, novovytvorenej parcely registra „C“ p.č.327/3, o výmere 319 m2, vodná plocha, 

vytvorenej geometrickým plánom číslo 35974672- 235/2022 zo dňa 01.08.2022, 

vyhotoviteľa MHLGEO ,s.r.o.  IČO 35974672, Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, z časti 

pôvodnej parcely registra „C“ vedenej na LV č. 905 pre  k. ú. Okoličná na Ostrove, ako p.č.  

327/2, vodná plocha, o výmere 1370 m2, s tým, že zostávajúca časť parcely registra „C“ p.č. 

327/2, vodná plocha, o výmere 1051 m2, zostáva vo vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku,  

pre kupujúcich manželov Ing. Jozef Zakar., rodné priezvisko Zakar, dátum narodenia 

xxxxxxxxxxx, rodné číslo xxxxx/xxxx, trvalý pobyt 946 13 Okoličná na Ostrove 30, štátna 

príslušnosť občan Slovenskej republiky, a  Ing. Beáta Zakarová, rodné priezvisko 

Vassová, dátum narodenia xxxxxxx, rodné číslo xxxxx/xxxx trvalý pobyt 946 13 Okoličná 

na Ostrove 30, štátna príslušnosť občianka Slovenskej republiky, do bezpodielového 

spoluvlastníctva kupujúcich manželov v podiele 1/1 k celku, za nasledovných podmienok: 

-  kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko predávaný pozemok je priľahlým 

pozemkom k stavbe so súp.č. 174 na p.č. 310 vedenej na LV č. 247,  vo vlastníctve 

žiadateľov v podiele 1/1 k celku, a je prebytočný majetok obce, ktorý majetok obec, ani 
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obcou založené alebo zriadené právnické osoby, trvale nepotrebujú na plnenie svojich 

úloh, 

- kúpna cena  bude stanovená dohodou zmluvných strán vo výške  1276   -  €, ktorá kúpna 

cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy, 

- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, vrátane nákladov za geometrický plán 

a poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností hradia kupujúci 

manželia, 

- poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 

 

E/   žiada starostku obce 

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

uznesenia                                                            Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 

 

 

 

 

 

     Ing. Iveta Feketeová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce 12.10.2022 
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Uznesenie č.40/2022 

k návrhu na vyradenie majetku Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s vjm 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

    informáciu riaditeľky školy  o návrhu na vyradenie predmetov, 

  

B/ schvaľuje  

   vyradenie majetku podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu toho uznesenia v celkovej hodnote 

   51 356,98 eur. 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Iveta Feketeová 

                starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce 12.10.2022  
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Uznesenie č.41/2022 

 k zmene rozpočtu -Rozpočtové opatrenie OZ č.4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie  

      informácie starostky o čerpaní rozpočtu k 31.8.2022 

 

B/ schvaľuje  

zmenu rozpočtu nasledovne 

 

Rozpočtové opatrenie OZ č. 4/2022   

A)  príjmy rozpočtu: 

Položka Podpoložka Názov Úprava 

453  Čerpanie prost. z min. rokov 14 000,00 eur 

  

B, výdavky rozpočtu: 

 

Položka Podpoložka Názov Úprava 

0111 610 
Jednorazový príspevok štátnym 

zamestnancom  
5 000,00 

0111 620 
Jednorazový príspevok štátnym 

zamestnancom - odvody 
1 500,00 

0640 630 Verejné osvetlenie 2 346,00 

0111 711001 Nákup pozemku 5 154,00 

  Spolu 14 000,00 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Iveta Feketeová 

                starostka obce 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce 12.10.2022 
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Uznesenie č.42/2022 

k návrhu na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje  

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce rozsahu maximálne 10 dní v zmysle zákona 

č. 153/2004 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, 

najmä § 2 ods.2, Zákonník práce. 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Iveta Feketeová 

                starostka obce 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie nebolo podpísané 


