
  PL-10/2010
Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove konaného dňa 18.12.2010

Prítomní: 

Poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny (9 poslancov)
Ing. Nora Dohoráková – hlavná kontrolórka obce

Ospravedlnení:

Program:

1. Otvorenie
a, Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 
o zvolení  novozvolenému  starostovi  a poslancom  novozvoleného  obecného 
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

5. Vystúpenie novozvoleného starostu (menovanie zástupcu starostu obce)  

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva

8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie

9.  Návrh na zriadenie obecnej rady  voľba jej členov

10. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov

  11. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie, prípadne schválenie zásad 
odmeňovania  poslancov (§ 13 zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení  neskorších  predpisov  a zákon  NR  SR  č.  253/1994  Z.  z.  o právnom 
postavení  a platových  pomeroch  starostov  obcí  a primátorov  miest  v znení 
neskorších predpisov)

  12. II. úprava rozpočtu Obce Štvrtok na Ostrove na rok 2010 a stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce k uvedenej úprave rozpočtu

  13. Projekt „Zberný dvor Štvrtok na Ostrove“ – informácie

  14. Finančná situácia obce – kontokorentný účet   

15. Došlé žiadosti 



            16. Ostatné 

17. Diskusia

18. Záver

1. Zahájenie

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Mgr. Péter 
Őry. Privítal prítomných novo zvolených poslancov OZ.

Konštatoval,  že  sú prítomní  9  poslanci  a zasadnutie  Obecného zastupiteľstva  je uznášania 
schopné.

a, voľba návrhovej komisie a     overovateľov zápisnice  

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov: p. Ľudovít Puss a Kiss Ferenc.

Za  zapisovateľa  bol  vymenovaný  p.  Ing.  Robert  Faragó a za  overovateľov  zápisnice  boli 
určení: p. Ing. Karol Kállay a p. Alžbeta Verébová.

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

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-I , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

2.  Oznámenie  výsledkov volieb  do orgánov samosprávy obce  a     odovzdanie  osvedčení   
o     zvolení novozvolenému starostovi a     poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva   
(predseda miestnej volebnej komisie) 

Predsedajúci p. Mgr. Péter Őry požiadal p. Ing. Noru Dohorákovú, predsedníčka MVK, aby 
oboznámila prítomných s výsledkami volieb poslancov do obecného zastupiteľstva, konaných 
dňa 27.11.2010.

Pani Ing. Nora Dohoráková konštatovala, že za starostu obce Štvrtok na Ostrove bol zvolený 
p. Mgr. Péter Őry.

Následne  oboznámila  prítomných  so  zložením  obecného  zastupiteľstva,  menovite: 
Ing. Ladislav Kállai, Ing. Karol Kállay, Kiss Ferenc, Anaklét Nagy, František Németh, Robert  
Németh, Ľudovít Puss, Rita Tomanovičová, Alžbeta Verébová.

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie výsledky volieb 
do orgánov samosprávy obce.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-II, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Text sľubu starostu obce prečítala p. Ing. Nora Dohoráková. Starosta obce potvrdil zloženie 
sľubu vlastným podpisom pod text sľubu. 
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Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  konštatuje,  že  novozvolený 
starosta obce p. Mgr. Péter Őry zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-III, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

Text  sľubu  poslancov  OZ  prečítal  p.  Mgr.  Péter  Őry.  Poslanci  potvrdili  zloženie  sľubu 
vlastným podpisom pod text sľubu. 
Starosta obce skonštatoval, že sľub zložili všetci poslanci, ktorí boli zvolení do OZ v počte 9.

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne konštatuje, že zvolení poslanci 
obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, 
menovite:   Ing. Ladislav Kállai,  Ing. Karol Kállay,  Ferenc Kiss, Anaklét  Nagy,  František  
Németh, Robert Németh, Ľudovít Puss, Rita Tomanovičová, Alžbeta Verébová.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

5. Vystúpenie novozvoleného starostu (menovanie zástupcu starostu obce)

Po  slávnostnej  časti  skladania  sľubov  sa  ujal  slova  starosta  obce,  ktorý  k prítomným 
predniesol krátky príhovor.  Hneď v úvode svojho vystúpenia poprial  zvoleným poslancom 
mnoho úspechov v ich náročnej práci.  Poďakoval sa aj všetkým, ktorí 27. novembra 2010 
prišli k volebným urnám a tým vyjadrili, že im nie je ľahostajný život v obci.

V skratke zhodnotil  výsledky práce v uplynulom volebnom období  a predniesol i niektoré 
zámery na nasledujúce volebné obdobie. 

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  berie  na  vedomie  vystúpene 
novozvoleného starostu obce p. Mgr. Péter Őry. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Následne starosta obce poveril svojim zastupovaním ako zástupcu starostu obce poslanca OZ 
p. Roberta Németha (§ 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov).

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove jednohlasne  berie  na  vedomie  menovanie 
p.  Roberta  Németha za  zástupcu  starostu  obce  na  nové  volebné  obdobie,  ktorý  sa  týmto 
automatiky stáva členom obecnej rady v prípade jej zriadenia. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Po úvodnej časti dal starosta obce hlasovať o programe ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  schvaľuje  program 
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-VII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a     viesť   
zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce navrhol poveriť poslanca OZ p. Ing. Karol Kállay, ktorý bude zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods.  5 tretia  veta  a ods.  6 tretia  veta  zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 
neskorších predpisov.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  poveruje  poslanca  obecného 
zastupiteľstva p. Ing. Karol Kállay zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a     volebnej komisie  

Starosta  obce  predložil  návrh  na  spoločnú  mandátovú,  návrhovú  a volebnú  komisiu 
v nasledovnom zložení predsedov a členov jednotlivých komisií:

Mandátová komisia: Rita Tomanovičová – predsedníčka 
Anaklét Nagy – člen

Návrhová komisia: Ing. Karol Kállay – predseda
František Németh – člen

Volebná komisia: Ing. Ladislav Kállai – predseda
Ferenc Kiss – člen

Po voľbe hore uvedených komisií p. Rita Tomanovičová – predsedníčka mandátovej komisie 
konštatovala, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnili v súlade so zákonom, a ich 
výsledky berie na vedomie. Kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov získali mandát poslanca 
OZ a sú oprávnene prítomní.

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne zriaďuje mandátovú, návrhovú 
a volebnú komisiu v nasledovnom zložení:

Mandátová komisia: Rita Tomanovičová – predsedníčka 
Anaklét Nagy – člen

Návrhová komisia: Ing. Karol Kállay – predseda
František Németh – člen

Volebná komisia: Ing. Ladislav Kállai – predseda
Ferenc Kiss – člen

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-IX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
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9. Návrh na zriadenie obecnej rady a     voľba jej členov  
 
Starosta obce navrhol zriadiť trojčlennú obecnú radu. Nakoľko zástupca starostu obce musí 
byť  aj  členom obecnej  rady  /vyplýva  to  zo  zákona/  požiadal  poslancov  OZ,  aby navrhli 
ďalších dvoch členov. Poslanci OZ navrhli poslancov p. Rita  Tomanovičová, Ing. Ladislav 
Kállai (vzdal sa nominácie), Ferenc Kiss.

Za zriedenie trojčlennej obecnej rady sa hlasovalo nasledovne:

Za 9
Proti 0
Zdržal sa 0

Za poslanca OZ p. Rita Tomanovičová sa hlasovalo nasledovne:

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 1 /Rita Tomanovičová/

Za poslanca OZ p. Ferenc Kiss sa hlasovalo nasledovne:

Za 6
Proti 0
Zdržal sa 3 /Ferenc Kiss, Ľudovít Puss, 

   Ing. Ladislav Kállai/

Za členov obecnej rady boli zvolení: Rita Tomanovičová a Ferenc Kiss.

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove schvaľuje zriadenie trojčlennej obecnej rady 
a ďalších dvoch členov obecnej rady: p. Rita Tomanovičová a Ferenc Kiss.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-X, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

10. Návrh na zriadenie komisií a     voľba ich predsedov   

Starosta obce predložil návrh na zriadenie nasledovných komisií OZ a ich predsedov:

- Komisia pre stavebníctvo, rozvoj a životné prostredie – Ferenc Kiss
- Komisia pre sociálnu pomoc, menšiny a zdravotníctvo – Alžbeta Verébová
- Komisia pre bezpečnosť, poriadok, požiarnu a civilnú ochranu – Anaklét Nagy
- Komisia pre kultúru, šport a mládež – Ľudovít Puss
- Komisia pre financie, školstvo a náboženstvo – Ing. Karol Kállay

Za zriadenie komisií sa hlasovalo nasledovne: Za 9
Proti 0
Zdržal sa 0
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Potom sa pristúpilo k hlasovaniu o predsedoch jednotlivých komisií:

Za  Ferenca  Kissa –  predsedu  komisie  pre  stavebníctvo,  rozvoj  a životné  prostredie  sa 
hlasovalo nasledovne:

Za 8
Proti 0

    Zdržal sa   1 /Ferenc Kiss/

Za  Alžbetu Verébovú – predsedu komisie pre sociálnu pomoc,  menšiny a zdravotníctvo sa 
hlasovalo nasledovne:

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 1 /Alžbeta Verébová/

Za Anakléta Nagya – predsedu komisie pre bezpečnosť, poriadok, požiarnu a civilnú ochranu 
sa hlasovalo nasledovne:

Za 8
Proti 0 
Zdržal sa 1 /Anaklét Nagy/

Za Ľudovíta Pussa – predsedu komisie pre kultúru, šport a mládež sa hlasovalo nasledovne:

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 1 /Ľudovít Puss/

Za Ing. Karola Kállaya – predsedu komisie pre financie, školstvo a náboženstvo sa hlasovalo 
nasledovne:

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 1 /Ing. Karol Kállay/

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove schvaľuje  zriadenie  nasledovných komisií 
a ich predsedov:

- Komisia pre stavebníctvo, rozvoj a životné prostredie – Ferenc Kiss
- Komisia pre sociálnu pomoc, menšiny a zdravotníctvo – Alžbeta Verébová
- Komisia pre bezpečnosť, poriadok, požiarnu a civilnú ochranu – Anaklét Nagy
- Komisia pre kultúru, šport a mládež – Ľudovít Puss
- Komisia pre financie, školstvo a náboženstvo – Ing. Karol Kállay

a zároveň ukladá predsedom komisií OZ predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ návrhy na 
členov  jednotlivých  komisií,  pričom  predsedom  jednotlivých  komisií  odporúča  ich 
zriaďovanie v počte 5 až 7 členov.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-XI , ktoré je súčasťou tejto zápisnice.
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11. Určenie platu starostu obce v     rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom   
najneskôr 90  dní  pred voľbami na celé  funkčné obdobie,  prípadne schválenie  zásad 
odmeňovania poslancov (§ 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o     obecnom zriadení v     znení   
neskorších predpisov a     zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o     právnom postavení a     platových   
pomeroch starostov obcí a     primátorov miest v     znení neskorších predpisov)  

Starosta obce uviedol, že určenie platu starostov obcí sa riadi v súlade s § 3 a § 4 zákona 
č.  253/1994 o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne určuje základný plat starostu obce 
v súlade s § 3 a § 4 zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-XII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

12.  II.  úprava  rozpočtu  obce  Štvrtok  na  Ostrove  na  rok  2010  a     stanovisko  hlavnej   
kontrolórky obce k     uvedenej úprave rozpočtu  

Starosta obce predložil poslancom OZ II. úpravu rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 
2010 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce p. Ing. Nory Dohorákovej k uvedenej 
úprave  rozpočtu.  V rámci  uvedenej  úpravy  rozpočtu  došlo  k  úprave  jednotlivých 
rozpočtových položiek  podľa  reálneho  plnenia  rozpočtu,  ktoré  súviseli  jednak s poklesom 
príjmov  z výnosu  dane  z príjmov  (Ministerstvo  financií  SR),  ako  aj  predĺžením  čerpania 
úveru na realizáciu  projektu s názvom: „Kanalizácia  Štvrtok na Ostrove – 4.  časť“.  Ďalej 
v rámci II. úpravy rozpočtu obce došlo k presunu finančných prostriedkov vo výške 1 352,- € 
z nákladového  strediska  ŠJ  pri  ZŠ s  VJM na  nákladové  stredisko  ZŠ  s  VJM v dôsledku 
zastupovania hlavnej kuchárky zamestnancami školy pre dlhodobú PN.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  schvaľuje  presun  finančných 
prostriedkov  vo výške  1 352,-  €  z nákladového strediska  ŠJ  pri  ZŠ s  VJM na  nákladové 
stredisko ZŠ s VJM s tým, že celkové rozpočtové náklady na školstvo zostanú nezmenené 
v pôvodnej výške.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-XIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  berie  na  vedomie  stanovisko 
hlavnej kontrolórky obce p. Ing. Nory Dohorákovej k II. úprave rozpočtu obce  a schvaľuje 
II. úpravu rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2010.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-XIV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

13. Projekt „Zberný dvor Štvrtok na Ostrove“ - informácie

Starosta  obce  predložil  poslancom  OZ  list  Ministerstva  ŽP  SR  -  výzva  na  predloženie 
dokumentov  preukazujúcich  splnenie  podmienok  poskytnutia  pomoci  a úpravu  rozpočtu 
projektu, v ktorom sa okrem iného konštatuje, že na základe uznesenia Výberovej komisie 
MŽP SR pre projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fond zo dňa 
12.11.2010, bola žiadosť obce o NFP pre projekt s názvom: „Zberný dvor Štvrtok na Ostrove“ 
odporučená  na  schválenie.  Celkové  oprávnené  výdavky projektu  po  vykonaní  predbežnej 
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finančnej kontroly predstavujú 479 053,30 €. Starosta obce zároveň informoval poslancov OZ 
ohľadom doplnenia a úpravy dokumentácie v zmysle výzvy Ministerstva životného prostredia 
SR  na  predloženie  dokumentov  preukazujúcich  splnenie  podmienok  poskytnutia  pomoci 
a úpravu rozpočtu.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove jednohlasne  berie  na  vedomie  informáciu 
starostu  obce  ohľadom  doplnenia  a úpravy  dokumentácie  v zmysle  výzvy  Ministerstva 
životného  prostredia  SR  na  predloženie  dokumentov  preukazujúcich  splnenie  podmienok 
poskytnutia pomoci a úpravu rozpočtu v rámci projektu s názvom „Zberný dvor Štvrtok na 
Ostrove“.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-XV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

14. Finančná situácia obce – kontokorentný účet

Starosta  obce  informoval  poslancov  OZ,  že  v rámci  dofinancovania  projektu  s názvom: 
„Kanalizácia  Štvrtok  na  Ostrove  –  4.  časť“  bude  nevyhnutné  pred  podaním  záverečnej 
žiadosti o platbu uhradiť 5 % spolufinancovania projektu, pričom takéto krátkodobé finančné 
prekrytie nákladov bude možné financovať formou zriadenia kontokorentného účtu vo VÚB, 
a.s., ktorá obci poskytla úver na čiastočné financovanie uvedeného projektu.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  schvaľuje  zriadenie 
kontokorentného  účtu  vo  VÚB,  a.s.  na  dočasné,  krátkodobé  finančné  prekrytie  nákladov 
súvisiacich s výstavbou, resp. realizáciou projektu s názvom “Kanalizácia Štvrtok na Ostrove 
– 4. časť“ 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-XVI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

15. Došlé žiadosti

15. 1 Splátka dane z     nehnuteľností (AGRO – BIO HUBICE, a.s.)  

Starosta  obce  predložil  poslancom OZ list  AGRO -  BIO HUBICE a.s.,  v ktorom žiadajú 
o odklad  splátok  dane  pre  omeškanie  zberu  kukurice  v dôsledku  nepriaznivého  počasia, 
pričom uviedol, že daň bola už medzičasom uhradená.
 

16. Ostatné

16.1 Dodatok č. 4 k     Zmluve o     právnom zastupovaní a     poskytovaní právnych služieb    

Starosta  obce  predložil  poslancom  OZ  dodatok  č.  4  k Zmluve  o právnom  zastupovaní 
a poskytovaní právnych služieb medzi obcou Štvrtok na Ostrove a advokátom – JUDr. Martin 
Vozár, so sídlom Zvolenská 22, 821 09 Bratislava. 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne poveruje starostu obce vykonať 
všetky  zákonom  stanovené  administratívne  úkony  na  zabezpečenie  pokračovania 
poskytovania právnych služieb pre obec Štvrtok na Ostrove. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-XVII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
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 16.2 Odmena starostu obce

Poslanci OZ pristúpili k hlasovaniu o poskytnutí odmeny starostovi obce za IV. Q. 2010. 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje vyplatenie mesačnej 
odmeny starostovi obce vo výške 50 % zo základného platu za IV. Q. 2010.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-XVIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

16.3 Rada školy – ZŠ s     VJM, ZŠ, MŠ  

Starosta obce v zmysle § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhol delegovanie nových členov do 
Rady školských zariadení obce Štvrtok na Ostrove, ako zástupcov zriaďovateľa nasledovne: 

Rada školy pri ZŠ s VJM Štvrtok na Ostrove:
Alžbeta Verébová
Ing. Ladislav Kállai
Anaklét Nagy

Rada školy pri ZŠ Štvrtok na Ostrove:
František Németh

Rada školy Materskej školy vo Štvrtku na Ostrove:
Rita Tomanovičová

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  volí  nových  členov  Rady 
školských zariadení obce Štvrtok na Ostrove, ako zástupcov zriaďovateľa nasledovne:

Rada školy pri ZŠ s VJM Štvrtok na Ostrove:
Alžbeta Verébová
Ing. Ladislav Kállai
Anaklét Nagy

Rada školy pri ZŠ Štvrtok na Ostrove:
František Németh

Rada školy Materskej školy vo Štvrtku na Ostrove:
Rita Tomanovičová

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-XIX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

16.4 Určenie sobášiacej osoby, miesta sobášneho aktu a     sobášnych dní  

Starosta obce navrhol určiť sobášiacu osobu pri obrade uzavretia manželstva pred orgánom 
štátu, miesta sobášneho aktu a sobášnych dní.

Sobášiaca osoba: Ľudovít Puss
Miesto sobášneho aktu: sobášna sieň Ocú
Sobášne dni a hodiny: neurčuje
Obec bude za vykonané obrady vyberať poplatok v zmysle zákona

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje:
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Sobášiaca osoba: Ľudovít Puss
Miesto sobášneho aktu: sobášna sieň Ocú
Sobášne dni a hodiny: neurčuje

Obec bude za vykonané obrady vyberať poplatok v zmysle zákona.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2010-XX , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

16.5  Vypísanie  verejného  obstarávania  na  poskytovanie  služieb  v     oblasti  nakladania   
s     odpadom - informácia  

Starosta  obce  informoval  poslancov  OZ  o zámere  vypísania  verejného  obstarávania  na 
poskytovanie  služieb  v oblasti  nakladania  s odpadom.  Platnosť  existujúcej  zmluvy  so 
spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., Trenčín sa končí v mesiaci február 2011, pričom obec 
Štvrtok na Ostrove podpisuje predmetné zmluvy max. na obdobie 3 rokov. 

17. Diskusia

Starosta obce informoval poslancov OZ o príprave podkladov na podanie projektu na získanie 
NFP  v rámci  aktuálnej  výzvy  EKOFOND,  n.f.  na  zateplenie  budov,  výmenu  okien 
a vyregulovanie tepelného systému verejných budov (budova OcÚ Štvrtok na Ostrove, cena 
projektu 2 000,- €, termín na podanie: 13.01.2011)
Poslanec OZ p. Ing. Karol Kállay apeloval  na zlepšenie,  ale hlavne na pružnejšie riešenie 
odhŕňania snehu v obci. Často krát sa podľa neho stáva, že po celodennom snežení, alebo 
rýchlom odmäku  je  sneh odhrnutý až vo večerných hodinách,  pričom sa obyvatelia  obce 
museli celý deň brodiť v hlbokom snehu a hlavne pre starších ľudí to predstavuje aj väčšie 
riziko  úrazu  po  náhodnom  páde.  Navrhuje  zabezpečiť  častejšie  odhŕňanie  snehu  z ciest 
a chodníkov v obci, ich solenie a nakoľko to v súčasnosti zabezpečuje iba jeden zamestnanec 
obce, tak prípadne poveriť aj inú ďalšiu osobu, ktorá by predmetnú údržbu komunikácii počas 
sneženia zabezpečovala.   
Poslanec OZ p. Ľudovít Puss upozornil na parkovanie áut pred budovou obchodu JEDNOTA, 
kde  podaktorí  kupujúci  parkujú  svojimi  autami  priamo  vo  vchode  do  obchodu,  resp.  pri 
stojane  na  bicykle,  a tým  obmedzujú  pohyb  ostatných  ľudí.  Ako  jedno  z riešení  navrhol 
zvážiť  možnosť  osadenia  dopravných značiek  pri  budove obchodu,  ktoré  by usmerňovali 
parkovanie  áut.   Ďalej  p.  Puss  na  základe  podnetu  obyvateľov  obce  apeloval  na  včasnú 
a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce.
 
18. Záver

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

                     _________________________
                                        Mgr. Péter Őry

             starosta obce

Overovatelia: Ing. Karol Kállay _________________________

Alžbeta Verébová _________________________
Zapísal:
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Ing. Robert Faragó
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