
 PL-1/2010
Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove konaného dňa 19.02.2010

Prítomní: 
Poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny (8 poslancov)

Ospravedlnený:
Ing. Ladislav Pronay – poslanec OZ

Hostia:
Peter Polák
Ladislav Sípos

Program:

1. Otvorenie
a, Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
b, Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí

2. Rozpočet obce Štvrtok na Ostrove na rok 2010 - prerokovanie

3.   Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010

4.   Správa o výsledku kontrolnej činnosti za II. polrok 2009

5.   Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2010

6.   Projekty
● Zberný dvor obce Štvrtok na Ostrove
● Revitalizácia verejných priestranstiev obce Štvrtok na Ostrove
● ROPKA rekonštrukcia školy
● OPŽP kanalizácia Štvrtok na Ostrove 4. časť
● Nadácia EKOPOLIS
● Nadácia CEF

7.   Prevádzkovanie a údržba verejnej kanalizácie v obci

8.   Došlé žiadosti
● žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy priestoru Pizzeria Dante
● žiadosť o záväzné stanovisko Ladislav Takács, Štvrtok na Ostrove,
● žiadosť  o finančný príspevok – Lekárska služba prvej pomoci v Šamoríne

K Gryf, s.r.o.
●  TJ  Štvrtok  na Ostrove,  Játékvár  Játszóház,  Daloskör,  Skautský zbor  Sv.

Jakuba  Štvrtok  na  Ostrove,  Baba  –  mama  klub,  Občianske  združenie
DAJORI

● Dobrovoľný hasičský zbor Štvrtok na Ostrove
● Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove



9.  Diskusia (nelegálne „čierne“ stavby“, informačné tabule názvov ulíc a orientačné
čísla, Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza – oznámenie /budova „starej
školy“/,  cintorín – vybudovanie chodníka, požiarne auto, p. Vozár – majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov pod bytovkou na Školskej ulici, nákup kníh – Lilium Aurum,
stolárska dielňa Valter Posvancz)

10.  Záver

1. Zahájenie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Mgr. Péter Őry. Privítal
prítomných poslancov OZ.
Konštatoval,  že sú prítomní 8 poslanci  a zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania
schopné.

Starosta  obce  navrhol  zmenu  programu, ako  druhý  bod zasadnutia  navrhol  prerokovať

žiadosť p. Ladislava Síposa o obnovenie nájomnej zmluvy priestoru Pizzeria Dante a zároveň

doplniť program zasadnutia o ďalší bod – VZN plán núdzového zásobovania pitnou vodou
obce Štvrtok na Ostrove, pričom následne dal hlasovať o zmene programu zasadnutia.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  schvaľuje  zmenu  programu
zasadnutia.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-I, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

a, voľba návrhovej komisie a     overovateľov zápisnice  

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov: p. Silvester Lagó                  a 
p. František Németh.
Za zapisovateľa bola vymenovaná p. Ing. Nora Dohoráková a za overovateľov zápisnice boli
určení: p. Štefan Csöllei a p. Rita Tomanovičová.

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje zloženie návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-II , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

b, vyhodnotenie plnenia úloh z     predchádzajúcich zasadnutí  

Starosta  obce p.  Mgr.  Péter  Őry  referoval  vyhodnotenie  plnenia  úloh  z predchádzajúcich
zasadnutí. Všetky úlohy z predchádzajúcich zasadnutí OZ z roku 2009 sú priebežne plnené. 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne súhlasí s poskytnutým hlásením.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-III, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

2. Žiadosť o     obnovenie nájomnej zmluvy priestoru Pizzeria Dante  
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Starosta obce predložil  poslancom OZ žiadosť  p.  Ladislava Síposa o obnovenie nájomnej
zmluvy priestoru Pizzeria Dante. Na zasadnutí sa zúčastnil aj p. Sípos s p. Polákom, ktorí
prezentovali  svoj  návrh  rekonštrukcie  uvedených  priestorov,  vybudovania  letnej  terasy
a zabezpečenia rozvozu jedál. Starosta obce v tejto veci uviedol, že žiadateľ musí v prvom
rade  vysporiadať  svoj  nedoplatok  na  nájomnom  (z dôvodu  neuhradenia  nájomného  bola
žiadateľovi zaslaná výpoveď nájomnej zmluvy, ktorá začala plynúť dňom 01.02.2010). 

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  berie  na  vedomie  žiadosť
Ladislava  Síposa  o obnovenie  nájomnej  zmluvy  priestoru  Pizzeria  Dante  a konštatuje,  že
obnovenie nájomnej zmluvy bude možné až po vysporiadaní všetkých splatných pohľadávok
obce  z nájomného  a až  následne  obecné  zastupiteľstvo  rozhodne  o prípadnom  povolení
rekonštrukčných prác, resp. iných zásahov do uvedenej budovy (výstavba letnej terasy, atď.). 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

3. Rozpočet obce Štvrtok na Ostrove na rok 2010 – prerokovanie

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2010
spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce p. Ing. Nory Dohorákovej, ktorá vo svojom
stanovisku  k predloženému návrhu  rozpočtu  obce na rok  2010 odporučila  poslancom OZ
tento návrh  rozpočtu  schváliť.  Starosta  obce informoval  poslancov  OZ aj  o problematike
dofinancovania  projektov  podporených  zo  štrukturálnych  fondov  (Kanalizácia  Štvrtok  na
Ostrove 4. časť, rekonštrukcia školy), kde kvôli značným výpadkom z plánovaných príjmov
zo štátneho rozpočtu, bude nutné prijať úver alebo predať nadbytočný majetok obce.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  schvaľuje  predložený  návrh
rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2010 bez pripomienok.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010

Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  kontrolórky  obce  na I.  polrok  2010,  ktorý  poslanci  OZ
obdržali aj v písomnej forme predložila na zasadnutí OZ hlavná kontrolórka obce p. Ing. Nora
Dohoráková .

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje návrh plánu kontrolnej
činnosti kontrolórky na I. polrok 2010. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

5. Správa o     výsledku následnej finančnej kontroly za II. polrok 2009  

Správu  o výsledku  následnej  finančnej  kontroly  za  II.  polrok  2009,  ktorú  poslanci  OZ
obdržali aj v písomnej forme predniesla na zasadnutí OZ hlavná kontrolórka obce p. Ing. Nora
Dohoráková.

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove berie na vedomie správu o výsledku následnej
finančnej kontroly za II. polrok 2009. 
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Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-VII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

6. Stanovisko k     návrhu rozpočtu 2010  

Hlavná  kontrolóra  obce  p.  Ing.  Nora  Dohoráková  pri  prerokovaní  návrhu  rozpočtu  obce
Štvrtok  na Ostrove  na   rok  2010  predložila  svoje  stanovisko  k tomuto  návrhu  v bode  2
zasadnutia.

7. Projekty

ZBERNÝ dvor obce Štvrtok na Ostrove

- exitujúci projekt bude v rámci najbližšej výzvy podaný

REVITALIZÁCIA  verejných priestranstiev obce Štvrtok na Ostrove:

- žiadosť nebola schválená
- nová žiadosť bude v rámci najbližšej výzvy opätovne podaná

ZVYŠOVANIE kvality vzdelávania v školskom zariadení obce Štvrtok na Ostrove:

- stavebné práce boli zahájené
- víťazom verejnej súťaže sa stala firma Ladislav Álló - ÁTRIUM

KANALIZÁCIA Štvrtok na Ostrove 4. časť:

- Úrad pre verejné obstarávanie po vykonaní kontroly dokumentácie verejného obstarávania
vydal   rozhodnutie,  v ktorom konštatuje, že kontrolovaný pri  použitom postupe zadávania
zákazky postupoval   v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní  a vykonanou kontrolou
nebolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní
-  následne  bola  dňa  01.03.2010  podpísaná  zmluva  o dielo  medzi  víťazom  súťaže
spoločnosťou  MULTITECH,  s.r.o.,  Šamorín  a obcou  Štvrtok  na  Ostrove  a boli  zahájené
stavebné práce 

Nadácia EKOPOLOLIS – vidiek, miesto kde chcem bývať:

- bol podaný projekt na úpravu verejnej zelene pri budove OcÚ Štvrtok na Ostrove

STREDOEURÓPSKA NÁDÁCIA – „Zvyšovanie kvality vzdelávania v školskom zariadení
obce Štvrtok na Ostrove“

- obec v rámci projektu získala nenávratný finančný príspevok vo výške 3.300,- € na úhradu
nákladov vynaložených v súvislosti s jeho realizáciou

 
8. Prevádzkovanie a     údržba verejnej kanalizácie v obci  
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Starosta  obce  informoval  poslancov  OZ o nevyhnutnom prečistení  prečerpávacích  staníc,
ktorých  pravidelná  údržba  sa  niekoľko  rokov  nevykonávala  a zároveň  uviedol,  že  do
budúcnosti  obec bude musieť  uzatvoriť  zmluvu o prevádzkovaní kanalizácie so subjektom
odborne spôsobilou na takúto činnosť. 

9.   VZN  obce  Štvrtok  na  Ostrove  o     núdzovom  zásobovaní  pitnou  vodou  v     období  
krízovej situácie

Starosta  obce  predložil  poslancom OZ návrh  VZN obce Štvrtok  na Ostrove  o núdzovom
zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie.

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje predložený návrh VZN
obce Štvrtok na Ostrove o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie bez
pripomienok.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

10. Došlé žiadosti

10.1 Žiadosť o     záväzné stanovisko Ladislav Takács, Štvrtok na Ostrove  

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť p. Ladislava Takácsa, trvale bytom 930 40
Štvrtok na Ostrove č. 119 o vydanie záväzného stanoviska k možnosti vydania dodatočného
stavebného povolenia na stavbu rodinného domu, parc. č. 5/9, k. ú. Štvrtok na Ostrove.

Obecné  zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie  na vedomie žiadosť  p.
Ladislava Takácsa,  trvale  bytom 930 40 Štvrtok na Ostrove č.  119 o vydanie  záväzného
stanoviska k možnosti vydania dodatočného stavebného povolenia na stavbu rodinného domu,
parc.  č.  5/9,  k.  ú.  Štvrtok na Ostrove a konštatuje,  že žiadateľ  musí  v konaní postupovať
v súlade  s  platným  Územným  plánom  obce  Štvrtok  na  Ostrove  v znení  jeho  zmien
a doplnkov.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-IX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

10.2  Žiadosti o     finančný príspevok  

Starosta obce predložil poslancom OZ nasledovné žiadosti o finančný príspevok na rok 2010:

- žiadosť o finančnú podporu pre TJ Štvrtok na Ostrove
- žiadosť  o finančný  príspevok  pre  občianske  združenie  SPOLOČNOSŤ

ŠTVRTOČANOV SVÄTÉHO JAKUBA
- žiadosť  o finančný príspevok pre 66. számu Szent Jakab Cserkészcsapat – miestna

skupina skautov
- žiadosť o finančný príspevok pre občianske združenie DAJORI, Štvrtok na Ostrove
- žiadosť  o finančný príspevok pre  miestnu organizáciu – spevácky zbor Štvrtok na

Ostrove „DALOSKÖR“
- žiadosť  o finančný  príspevok  pre  miestnu  organizáciu  CSEMADOK  „Játszóház

Játékvár“, Štvrtok na Ostrove
- žiadosť o finančný príspevok pre miestny Klub dôchodcov, Štvrtok na Ostrove
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- žiadosť o finančný príspevok pre miestny Baba – mama klub, Štvrtok na Ostrove
- žiadosť  o finančný  príspevok  pre  zariadenie  pre  seniorov  v Gabčíkove,  Športová

568/14, 930 05 Gabčíkovo
- žiadosť  o finančný  príspevok  pre  Lekársku  službu  prvej  pomoci  v Šamoríne

prevádzkovanú spoločnosťou K Gryf, s.r.o., Pomlejská cesta 412/40, Šamorín

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje poskytnutie finančného
príspevku pre žiadateľov na rok 2010 nasledovne:

- finančný príspevok pre TJ Štvrtok na Ostrove vo výške 8 000,- € 
- finančný  príspevok  pre  občianske  združenie  SPOLOČNOSŤ  ŠTVRTOČANOV

SVÄTÉHO JAKUBA vo výške 330,- € 
- finančný príspevok  pre  66.  számu Szent  Jakab Cserkészcsapat  –  miestna skupina

skautov vo výške 330,- € 
- finančný príspevok pre občianske združenie DAJORI, Štvrtok na Ostrove vo výške

330,- € 
- finančný  príspevok  pre  miestnu  organizáciu  –  spevácky  zbor  Štvrtok  na  Ostrove

„DALOSKÖR“ vo výške 330,- € 
- finančný  príspevok  pre  miestnu  organizáciu  CSEMADOK  „Játszóház  Játékvár,

Štvrtok na Ostrove vo výške 330,- € 
- finančný príspevok pre miestny Klub dôchodcov, Štvrtok na Ostrove vo výške 330,- € 
- žiadosť o finančný príspevok pre miestny Baba – mama klub, Štvrtok na Ostrove vo

výške 330,- €

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-X, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Žiadosť  o finančný príspevok  pre  zariadenie  pre  seniorov  v Gabčíkove,  Športová 568/14,
930 05 Gabčíkovo.

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie a neschvaľuje
žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku pre zariadenie pre seniorov, Športová 568/14,
930  05  Gabčíkovo  pre  nedostatok  finančných  prostriedkov  v rozpočte  obce  Štvrtok  na
Ostrove na rok 2010.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-XI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Žiadosť o finančný príspevok pre Lekársku službu prvej pomoci v Šamoríne prevádzkovanú
spoločnosťou K Gryf, s.r.o., Pomlejská cesta 412/40, Šamorín.

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie a neschvaľuje
žiadosť  o poskytnutie finančného príspevku pre Lekársku službu prvej pomoci v Šamoríne
prevádzkovanú spoločnosťou K Gryf, s.r.o., Pomlejská cesta 412/40, Šamorín pre nedostatok
finančných prostriedkov v rozpočte obce Štvrtok na Ostrove na rok 2010.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-XII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Starosta obce prezentoval ústnu žiadosť o finančný príspevok obce pre miestny Dobrovoľný
hasičský zbor na kúpu použitého hasičského cisternového vozidla. V tejto súvislosti starosta
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obce uviedol, že v rámci verejnej zbierky v obci Štvrtok na Ostrove sa členom DHZ podarilo
vyzbierať 1.500,- €, pričom na kúpu uvedeného vozidla v cene 2.500,- €, by ešte potrebovali
finančný príspevok obce vo výške 1.000,- €.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje pre DHZ Štvrtok na
Ostrove finančný príspevok na zakúpenie hasičského cisternového vozidla vo výške 1.000,- €.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-XIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

11. Diskusia

11.1 Oznámenie – Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza

Starosta  obce  informoval  poslancov  OZ  o prijatom  liste  Rímskokatolíckej  cirkvi,
Bratislavskej arcidiecézy, v ktorom oznamujú, že po opätovnom prerokovaní žiadosti obce
Štvrtok na Ostrove o predaj budovy „starej školy“ a priľahlých pozemkov, Ekonomická rada
Bratislavskej  arcidiecézy  vyjadrila  súhlas  s predajom  predmetnej  budovy  a priľahlých
pozemkov obci Štvrtok na Ostrove. 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie oznámenie
Rímskokatolíckej  cirkvi,  Bratislavskej  arcidiecézy, v ktorom  vyjadruje  súhlas  s predajom
budovy „starej  školy“  a priľahlých  pozemkov obci  Štvrtok na Ostrove a poveruje starostu
obce:

1/ zahájiť rokovania o podmienkach predaja s Farnosťou Štvrtok na Ostrove  
2/ zabezpečiť finančné prostriedky na kúpu

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-XIV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

11.2. Lilium Aurum s.r.o. – vydavateľstvo a     predaj kníh  

Starosta obce predložil  ponuku na nákup kníh od vydavateľa a predajcu kníh spoločnosti
Lilium Aurum s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie ponuku na
nákup  kníh od vydavateľa a predajcu kníh spoločnosti Lilium Aurum s.r.o. a neschvaľuje
nákup kníh vzhľadom pre nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce Štvrtok na
Ostrove na rok 2010.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-XV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

11.3 Financovanie Základnej školy s     VJM  Štvrtok na Ostrove  

Starosta obce informoval  poslancov OZ o východiskách financovania miestnej  ZŠ s VJM
Štvrtok na Ostrove na rok 2010. Z výšky pridelených normatívnych finančných prostriedkov
v celkovej výške 179.439,- € je zrejmé, že tieto nebudú v plnej miere postačovať na vykrytie
prevádzkových výdavkov, nakoľko po odpočítaní finančných prostriedkov na osobné náklady
vyčíslené  vo  výške  168.180,-  €  z celkového  rozpočtu,  zostane  na úhradu  prevádzkových
nákladov iba suma vo výške cca. 10.000,- €, pričom vychádzajúc z objemu vynaložených
prevádzkových  nákladov  v minulom roku  vo  výške  cca. 30.000,-  €  vznikne  rozdiel  cca.
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20.000,- €, ktoré v konečnom dôsledku bude musieť uhradiť obec z vlastného rozpočtu, čo je
však v súčasnosti pre obec pri realizovaných projektoch EÚ neúnosné.

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie informáciu
starostu obce o východiskách financovania miestnej ZŠ s VJM Štvrtok na Ostrove na rok
2010 a poveruje starostu obce:
 

1/ zahájiť rokovanie o možnostiach financovania ZŠ s VJM Štvrtok na Ostrove s jej
riaditeľkou
2/ vyzvať riaditeľku ZŠ s VJM Štvrtok na Ostrove na zvolanie Rady školy ohľadom
prerokovania budúceho financovania školy

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2010-XVI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Starosta  obce  informoval  prítomných  poslancov  OZ  o  „čiernych“  nelegálnych  stavbách
rodinných domov v obci s tým, že OZ na svojom najbližšom zasadnutí podá návrh na výšku
pokuty.  Poslanec OZ p.  Kiss Ferenc prezentoval  cca. 30 návrhov farebných  riešení tabúľ

s názvami ulíc, pričom poslanci OZ vybrali návrh s červeným okrajom a zeleným písmom.
Obec zároveň zakúpi tabule s novými orientačnými číslami, ktoré si občania budú môcť na
Obecnom úrade zakúpiť za ich obstarávaciu cenu. Ďalej starosta obce informoval prítomných
poslancov  OZ,  že  žiadosť  obyvateľov  8  –  byt.  jednotky  vo  Štvrtku  na  Ostrove  č.  446
o majetkoprávne usporiadanie pozemku, na ktorom stojí bytový dom č.  466, postavený na
základe  stavebného  povolenia  č.  1826/78  zo  dňa  29.05.1978  vydaného  ONV  OV a ÚP
v Dunajskej Strede pre investora Okresné výstavbové bytové družstvo v Dunajskej Strede na
pozemku parc. č. 332 bola postúpená p. JUDr. Vozárovi, ktorý má s obcou podpísanú zmluvu
o právnom zastupovaní, ktorý vo veci priebežne koná, zatiaľ však bez konkrétneho výsledku,
resp. výstupu.

12. Záver

Starosta  obce  p.  Mgr.  Péter  Őry  poďakoval  prítomným  za účasť  a zasadnutie  Obecného
zastupiteľstva ukončil. 

                     _________________________
                                        Mgr. Péter Őry

             starosta obce

Overovatelia: Štefan Csöllei _________________________

Rita Tomanovičová _________________________

Zapísala: Ing. Nora Dohoráková
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