
            PL-1/2012 

Z Á P I S N I C A 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove konaného dňa 16.02.2012 

 

Prítomní:  

Poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny (8 poslancov) 

Mgr. Péter Őry – starosta obce  

Ing. Robert Faragó – prednosta OcÚ 

 

Ospravedlnený: 

Ferenc Kiss 

 

 

           1. Otvorenie 

a, Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

b, Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

 

2. Návrh rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2012 a stanovisko kontrolnej 

komisie obce k uvedenému návrhu rozpočtu 

 

3. Návrh programového rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na roky 2012 – 2014 

a stanovisko kontrolnej komisie obce k uvedenému návrhu programového rozpočtu 

 

4.  Správa o kontrolnej činnosti kontrolnej komisie obce za rok 2011 

 

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontrole za II. polrok 2011 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012  

 

7. Zámenná zmluva COLORSTAV-TEAM, s.r.o. – prerokovanie  

 

 8. Kúpna zmluva Západoslovenská energetika, a.s. – prerokovanie 

 

 9. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 119 057/2011 Marius Pedersen, a.s. - prerokovanie 

 

10. Návrh VZN – plagátovací poriadok obce - prerokovanie 

 

11. Došlé žiadosti (žiadosti o finančný príspevok: Klub dôchodcov, Dajori, Csemadok, 

- Játékvár Játszóház, K Gryf, s.r.o., Footbal club Štvrtok na Ostrove, Občianske 

združenie Štvrtočanov Svätého Jakuba, Baba – mama klub, 66. számú Szent Jakab 

Cserkészcsapat, miestna organizácia SČK, Daloskör, hud. skupina Dekompresszió, 

GANDHI, Vilma Štrasserová, Koprivnická 11, Bratislava, MVDr. Pavel Krajči, 

Gazdovský rad 44, Štvrtok na Ostrove – hromadenie dažďovej vody na verejnej 

cestnej komunikácii) 

 

            12. Ostatné (vyúčtovanie finančných prostriedkov z obecného rozpočtu za rok 2011 – 

Footbal club Štvrtok na Ostrove, )  

 

 13. Diskusia 

 

 14. Záver      
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1. Zahájenie 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Mgr. Péter Őry. Privítal 

všetkých prítomných a konštatoval, že sú prítomní 8 poslanci a zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

Starosta obce dal následne hlasovať o programe zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje program zasadnutia 

OZ. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-I, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

a, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov: p. Alžbeta Verébová 

a František Németh. 

 

Za zapisovateľa bol vymenovaný p. Ing. Robert Faragó a za overovateľov zápisnice boli 

určení: p. Robert Németh a p. Ing. Karol Kállay. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje zloženie návrhovej 

komisie a overovateľov zápisnice. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-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 2011 sú priebežne plnené.  

 

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

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-III, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

2. Návrh rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2012 a stanovisko kontrolnej komisie 

obce k uvedenému návrhu rozpočtu 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2012 a 

oboznámil poslancov OZ s jednotlivými rozpočtovými položkami. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie stanovisko 

kontrolnej komisie obce k rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2012 a schvaľuje 

predložený návrh rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2012. 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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3. Návrh programového rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na roky 2012 – 2014 

a stanovisko kontrolnej komisie obce k uvedenému návrhu programového rozpočtu 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ programový rozpočet obce Štvrtok na Ostrove na roky  

2012 - 2014 spolu so stanoviskom kontrolnej komisie obce k uvedenému programovému 

rozpočtu, ktorá vo svojom stanovisku odporučila poslancom OZ  programový rozpočet obce 

Štvrtok na Ostrove na roky 2012 - 2014 schváliť bez výhrad.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie stanovisko 

kontrolnej komisie obce k programovému rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na roky 2012 – 

2014 a schvaľuje programový rozpočet obce Štvrtok na Ostrove na roky 2012 – 2014 bez 

výhrad. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti kontrolnej komisie obce za rok 2011 

 

Správu o kontrolnej činnosti kontrolnej komisie obce za rok 2011, ktorú poslanci OZ obdržali 

aj v písomnej forme predniesol na zasadnutí OZ predseda kontrolnej komisie obce                  

p. Ing. Karol Kállay. V priebehu roku 2011 sa vykonalo 9 kontrolných akcií, a to: 8 kontrol na 

obecnom úrade a 1 kontrolu v rozpočtovej organizácii – ZŠ Štvrtok na Ostrove a ŠKD. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie správu 

o kontrolnej činnosti kontrolnej komisie obce za rok 2011.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontrole za II. polrok 2011  

 

Správu o výsledku následnej finančnej kontrole za II. polrok 2011, ktorú poslanci OZ obdržali 

aj v písomnej forme predniesol na zasadnutí OZ predseda kontrolnej komisie obce                 

p. Ing. Karol Kállay. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie správu 

o výsledku následnej finančnej kontrole za II. polrok 2011.  

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-VII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolnej komisie obce na I. polrok 2012, ktorý poslanci OZ 

obdržali aj v písomnej forme predložil na zasadnutí OZ predseda kontrolnej komisie obce     

p. Ing. Karol Kállay . 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje návrh plánu kontrolnej 

činnosti kontrolnej komisie obce na I. polrok 2012.  

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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7. Zámenná zmluva COLORSTAV-TEAM, s.r.o. - prerokovanie 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh zámennej zmluvy medzi obcou Štvrtok na 

Ostrove a spoločnosťou COLORSTAV-TEAM, s.r.o., Gazdovský rad 18/12, 930 40 Štvrtok 

na Ostrove, IČO: 36 262 145. Predmetom zámennej zmluvy je zámena novovytvorených 

pozemkov v kat. území Štvrtok na Ostrove: 

- parcela registra „C“ č. 176/3 o výmere 51 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria , k. ú. Štvrtok na Ostrove, 

- parcela registra „C“ č. 175/3 o výmere 51 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, k. ú. Štvrtok na Ostrove, 

ktoré vznikli rozdelením pozemku parcela registra „C“ č. 176/1 o výmere 894 m2 druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, kat. územie Štvrtok na Ostrove, list vlastníctva č. 570 

na základe geometrického plánu č. 269/2011 vyhotoveným spoločnosťou  GEOLINE-DS, 

s.r.o. a overeným Správou katastra Dunajská Streda dňa 11.11.2011. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne:  

 

A, schvaľuje návrh zámennej zmluvy, ktorej predmetom  je zámena novovytvorených 

pozemkov v kat. území Štvrtok na Ostrove: 

- parcela registra „C“ č. 176/3 o výmere 51 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria , k. ú. Štvrtok na Ostrove, 

- parcela registra „C“ č. 175/3 o výmere 51 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, k. ú. Štvrtok na Ostrove, 

ktoré vznikli rozdelením pozemku parcela registra „C“ č. 176/1 o výmere 894 m2 druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, kat. územie Štvrtok na Ostrove, list vlastníctva č. 570 

na základe geometrického plánu č. 269/2011 vyhotoveným spoločnosťou  GEOLINE-DS, 

s.r.o. a overeným Správou katastra Dunajská Streda dňa 11.11.2011, pričom spoločnosť 

COLORSTAV-TEAM, s.r.o., Gazdovský rad 18/12, 930 40 Štvrtok na Ostrove, IČO: 36 262 

145 prijíma do svojho výlučného vlastníctva od obce Štvrtok na Ostrove, Mýtne námestie 1, 

930 40 Štvrtok na Ostrove pozemok - parcela registra „C“ č. 176/3 o výmere 51 m2 druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria , k. ú. Štvrtok na Ostrove zámenou za pozemok - 

parcela registra „C“ č. 175/3 o výmere 51 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,     

k. ú. Štvrtok na Ostrove, ktorý spoločnosť COLORSTAV-TEAM, s.r.o., Gazdovský rad 

18/12, 930 40 Štvrtok na Ostrove, IČO: 36 262 145 prevádza do výlučného vlastníctva obci 

Štvrtok na Ostrove, Mýtne námestie 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove,  

 

pričom 

  

B, konštatuje, že existuje dôvod hodný osobitného zreteľa (§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí), vzhľadom k tomu, že pozemky prislúchajúce k budove 

obecného úradu zasahovali do parciel tzv. požiarnej zbrojnice vo vlastníctve COLORSTAV-

TEAM, s.r.o. a pozemky patriace k bývalej požiarnej zbrojnici naopak zasahovali do parciel, 

ktoré tvoria parkovisko k budove obecného úradu. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-IX , ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

8. Kúpna zmluva Západoslovenská energetika, a.s. - prerokovanie 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov vo 

vlastníctve obce Štvrtok na Ostrove pre ZSE Distribúcia, a.s. Predmetom kúpnej zmluvy je 

predaj novovytvorených pozemkov v kat. území Štvrtok na Ostrove vo vlastníctve obce 

Štvrtok na Ostrove: 
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- parcela registra „C“ č. 131/2 o výmere 9 m2 druh pozemku zastavaná plocha, k. ú. 

Štvrtok na Ostrove, 

- parcela registra „C“ č. 131/3 o výmere 7 m2 druh pozemku ostatná plocha, k. ú. 

Štvrtok na Ostrove, 

ktoré vznikli rozdelením pozemku parcela registra „C“ č. 131 o výmere 6 658 m2 druh 

pozemku ostatné plochy, kat. územie Štvrtok na Ostrove, list vlastníctva č. 570 na základe 

geometrického plánu č. 75/2009 vyhotoveným GEODETI, Ing. Miroslav Kováč, Priehradná 

ul. 1, 949 01 Nitra, overeným Správou katastra Dunajská Streda pod číslom 1875/09 dňa 

09.11.2009. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje návrh kúpnej zmluvy, 

ktorej predmetom  je predaj novovytvorených pozemkov v kat. území Štvrtok na Ostrove vo 

vlastníctve obce Štvrtok na Ostrove: 

- parcela registra „C“ č. 131/2 o výmere 9 m2 druh pozemku zastavaná plocha, k. ú. 

Štvrtok na Ostrove, 

- parcela registra „C“ č. 131/3 o výmere 7 m2 druh pozemku ostatná plocha, k. ú. 

Štvrtok na Ostrove, 

ktoré vznikli rozdelením pozemku parcela registra „C“ č. 131 o výmere 6 658 m2 druh 

pozemku ostatné plochy, kat. územie Štvrtok na Ostrove, list vlastníctva č. 570 na základe 

geometrického plánu č. 75/2009 vyhotoveným GEODETI, Ing. Miroslav Kováč, Priehradná 

ul. 1, 949 01 Nitra, overeným Správou katastra Dunajská Streda pod číslom 1875/09 dňa 

09.11.2009 za celkovú kúpnu cenu pozemkov vo výške 531,04 € pre kupujúceho ZSE 

Distribúcia a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zmysle § 9a ods. 8 písm. 

b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, na ktorých je postavená stavba transformátorovej 

stanice vo vlastníctve kupujúceho. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-X, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

9. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 119 057/2011 Marius Pedersen, a.s. - prerokovanie  

 

Starosta obce predložil poslancom OZ Dodatok č. 1 k Zmluve č. 119 057/2011 o poskytovaní 

služieb v oblasti nakladania s odpadom medzi obcou Štvrtok na Ostrove a spoločnosťou 

Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčín, ktorého predmetom je predĺženie platnosti 

pôvodnej zmluvy od 01.03.2011 do momentu podpísania novej Zmluvy o zbere, odvoze 

a zneškodňovaní odpadov, ktorá bude výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej obcou Štvrtok na 

Ostrove. Starosta obce v tejto súvislosti informoval poslancov OZ, že v súčasnosti prebieha 

verejné obstarávanie na nového dodávateľa na poskytovanie služieb v oblasti nakladania 

s odpadom v obci Štvrtok na Ostrove, pričom výsledok tohto verejného obstarávania sa 

očakáva v priebehu mesiaca marec 2012. Nakoľko v súčasnosti platná zmluva o poskytovaní 

služieb v oblasti nakladania s odpadom so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. končí 

k 29.02.2012, bolo nevyhnutné aj po tomto termíne do výsledku verejného obstarávania 

predĺžiť platnosť pôvodnej zmluvy na nevyhnutný čas v záujme zabezpečenia 

bezproblémového stavu v oblasti nakladania s odpadom v obci. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje predložený návrh 

dodatku č. 1 k Zmluve č. 119 057/2011 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom 

medzi obcou Štvrtok na Ostrove a spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 

Trenčín, v ktorom sa trvanie, resp. platnosť vyššie uvedenej zmluvy predlžuje s účinnosťou 

od 01.03.2011 do momentu podpísania novej Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní 

odpadov, ktorá bude výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej obcou Štvrtok na Ostrove. 

 

 Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-XI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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10. Návrh VZN – plagátovací poriadok obce - prerokovanie 

  

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN – plagátovací poriadok obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje predložený návrh VZN 

– plagatovací poriadok obce po vypustení bodu 6, čl. 1 predloženého VZN. 

 

 Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-XII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

11. Došlé žiadosti 

 

11.1  Žiadosti o finančný príspevok 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ nasledovné žiadosti o finančný príspevok na rok 2012: 

 

- žiadosť o finančný príspevok pre miestny Klub dôchodcov, Štvrtok na Ostrove 

- žiadosť o finančný príspevok pre občianske združenie DAJORI, Štvrtok na Ostrove 

- žiadosť o finančný príspevok pre miestnu organizáciu CSEMADOK „Játszóház 

Játékvár“, Štvrtok na Ostrove 

- žiadosť o finančnú podporu pre Footbal Club Štvrtok na Ostrove 

- žiadosť o finančný príspevok pre občianske združenie SPOLOČNOSŤ 

ŠTVRTOČANOV SVÄTÉHO JAKUBA 

- žiadosť o finančný príspevok pre miestny Baba – mama klub, Štvrtok na Ostrove 

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

skupina skautov 

- žiadosť o finančný príspevok pre základnú organizáciu SČK Štvrtok na Ostrove 

- žiadosť o finančný príspevok pre miestnu organizáciu – spevácky zbor Štvrtok na 

Ostrove „DALOSKÖR“ 

- žiadosť o finančný príspevok pre miestne poľovnícke združenie, Štvrtok na Ostrove  

- žiadosť o finančný príspevok pre hudobnú skupinu Dekompresszió, Fodor Péter, 

Štvrtok na Ostrove 

- žiadosť o finančný príspevok pre Lekársku službu prvej pomoci v Šamoríne 

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

- žiadosť o finančný príspevok pre občianske združenie GANDHI, Hlavná 813/60,     

931 01 Šamorín 

- žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc pre Vilma Štrasserová, Koprivnická 11, 841 

01 Bratislava  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje poskytnutie finančného 

príspevku pre žiadateľov na rok 2012 nasledovne: 

 

- finančný príspevok pre miestny Klub dôchodcov, Štvrtok na Ostrove vo výške 330,- € 

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

330,- € 

- finančný príspevok pre miestnu organizáciu CSEMADOK „Játszóház Játékvár“, 

Štvrtok na Ostrove vo výške 330,- € 

- finančnú podporu pre Footbal Club Štvrtok na Ostrove vo výške 8 000,- € 

- finančný príspevok pre občianske združenie SPOLOČNOSŤ ŠTVRTOČANOV 

SVÄTÉHO JAKUBA vo výške 330,- € 

-  finančný príspevok pre miestny Baba – mama klub, Štvrtok na Ostrove vo výške 330,-

€ 

- finančný príspevok pre 66. számu Szent Jakab Cserkészcsapat – miestna skupina 

skautov vo výške 330,- € 
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- finančný príspevok pre základnú organizáciu SČK Štvrtok na Ostrove vo výške 330,- 

€ 

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

„DALOSKÖR“ vo výške 330,- € 

- finančný príspevok pre miestne poľovnícke združenie, Štvrtok na Ostrove vo výške 

330,- € 

- finančný príspevok pre hudobnú skupinu Dekompresszió, Fodor Péter, Štvrtok na 

Ostrove vo výške 150,- € 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-XIII, 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 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.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-XIV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 Žiadosť o finančný príspevok pre občianske združenie GANDHI, Hlavná 813/60, 931 01 

Šamorín. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne neschvaľuje žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku pre občianske združenie GANDHI, Hlavná 813/60, 931 

01 Šamorín. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-XV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 Žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc pre Vilma Štrasserová, Koprivnická 11, 841 01 

Bratislava. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne neschvaľuje žiadosť 

o jednorázovú finančnú výpomoc pre Vilma Štrasserová, Koprivnická 11, 841 01 Bratislava. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-XVI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 

 

11.2 Fotodokumentácia k problémovým dažďovým vodám na obecnej komunikácii – 

MVDr. Pavel Krajči, Gazdovský rad 44, 930 40 Štvrtok na Ostrove 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ list k žiadosti zo dňa 16.09.2010 – fotodokumentácia 

k problémovým dažďovým vodám na obecnej komunikácii od MVDr. Pavel Krajči, 

Gazdovský rad 44, 930 40 Štvrtok na Ostrove. V uvedenom liste sa uvádza, že k hromadeniu 

dažďovej vody na verejnej cestnej komunikácii začalo dochádzať po vybudovaní obecnej 

kanalizácie a zrušením prícestných odvodných kanálov, pričom množstvo vody tečie do dvora 

žiadateľa a zároveň je celá ulica – Gazdovský rad 44 často pod vodou v blízkosti dôležitej 

križovatky.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne poveruje starostu obce 

prehodnotiť možnosť odvedenia dažďovej vody, ktorá sa po výdatných dažďoch hromadí 

pred domom na adrese Gazdovský rad 44, a to od odvodnením cestnej komunikácie 
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prostredníctvom drenážneho potrubia do existujúceho odvodného kanála pozdĺž štátnej cesty 

č. II/572 (Dunajská Streda – Bratislava).  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-XVII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 

 

12. Ostatné 

 

12.1 Vyúčtovanie finančných prostriedkov z obecného rozpočtu za rok 2011 - 

predloženie    

 

Starosta obce predložil poslancom OZ ročné vyúčtovanie finančných prostriedkov z obecného 

rozpočtu za rok 2011, ktoré boli poskytnuté z obecného rozpočtu na činnosť Footbal club 

Štvrtok na Ostrove.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie ročné 

vyúčtovanie finančných prostriedkov z obecného rozpočtu za rok 2011, ktoré boli poskytnuté 

z obecného rozpočtu na činnosť Footbal club Štvrtok na Ostrove.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-XVIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

12.2 Žiadosť – Álló Ladislav – ÁTRIUM, 930 36 Horná Potôň 345 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Álló Ladislav – ÁTRIUM, 930 36 Horná 

Potôň 345 o odkúpenie obecných pozemkov, parcela č. 614/53 o výmere 197 m2 a časť 

parcely    č. 701/43 vo výmere cca. 353 m2. K uvedenej žiadosti bol priložený aj situačný 

nákres pozemkov, pričom starosta obce uviedol, že sa jedná o pozemky, ktoré sa nachádzajú 

pri areáli bývalej farmy vajec pri ceste v smere na Bratislavu. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne poveruje starostu obce zabezpečiť 

vypracovanie znaleckého posudku na pozemky parcela č. 614/53, 701/43, k. ú. Štvrtok na 

Ostrove s tým, že po vypracovaní znaleckého posudku bude žiadosť opätovne prerokovaná. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-XIX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 

 

12.3 Žiadosť o odkúpenie pozemku – JUROS s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť JUROS s.r.o., Tomášikova 30, 821 02 

Bratislava o odkúpenie pozemkov, parcela č. 614/54, 614/51, 614/55, 614/56, k. ú. Štvrtok na 

Ostrove, ktoré sa nachádzajú pod budovami spoločnosti JUROS s.r.o., alebo tvoria prístup na 

pozemky. K uvedenej žiadosti bol priložený aj situačný nákres pozemkov, pričom starosta 

obce uviedol, že sa jedná o pozemky, ktoré sa nachádzajú pri areáli bývalej farmy vajec pri 

ceste v smere na Bratislavu. Pozemok parcela č. 614/51 nie je vo vlastníctve obce Štvrtok na 

Ostrove. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne poveruje starostu obce zabezpečiť 

vypracovanie znaleckého posudku na pozemky parcela č. 614/54, 614/55, 614/56, k. ú. 

Štvrtok na Ostrove s tým, že po vypracovaní znaleckého posudku bude žiadosť opätovne 

prerokovaná. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2012-XX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.  
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13. Diskusia 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o: 

 

- neodsúhlasení verejného obstarávania pre Zberný dvor Štvrtok na Ostrove – technológia 

Ministerstvom životného prostredia SR 

- potrebe zriadenia novej web stránky obce s možnosťou editácie priamo zamestnancami 

obecného úradu 

- rekonštrukcii jedálne pri ZŠ s VJM na základe zistených nedostatkov v rámci kontroly 

uskutočnenej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede 

- možnom termíne uskutočnenia oslavy „Deň obce“ dňa 28.07.2012 

- potrebe vykonania opravy miestnych komunikácií po ukončení zimného obdobia 

a súčasnom zabezpečení vyznačenia parkovacích miest vodorovným dopravným značením 

pred miestnym obchodom COOP JEDNOTA  

 

 

  14. Záver 

 

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

zastupiteľstva ukončil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           _________________________ 

                                             Mgr. Péter Őry 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Robert Németh  _________________________ 

 

 

 

 

Ing. Karol Kállay  _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Robert Faragó  


