
            PL-2/2012 

Z Á P I S N I C A 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove konaného dňa 04.05.2012 

 

Prítomní:  

Poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny (7 poslancov) 

Mgr. Péter Őry – starosta obce  

Ing. Nora Dohoráková – hlavná kontrolórka 

Ing. Robert Faragó – prednosta OcÚ 

 

Ospravedlnení: 

Alžbeta Verébová 

Anaklét Nagy 

 

 

1. Otvorenie 

a, Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

b, Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

 

2. ČOV Hubice – stav, možné rozšírenie, návrh na založenie a.s. – Podunajská 

vodárenská spoločnosť 

 

3. Prevzatie prevádzkovania verejnej kanalizácie v obci Štvrtok na Ostrove – Obecný 

podnik ŠnO, s.r.o. 

 

4. Žiadosť o výnimku v Územnom pláne obce – Beáta Lisýová, Ševčenkova 1, 851 01 

Bratislava 

 

5. Rozšírenie cintorína - prerokovanie 

 

6.  Ponukový list – Občianske združenie Dog Azyl 

 

7. Deň obce (28.07.2012) 

 

8. Došlé žiadosti (žiadosť o finančný príspevok – Občianske združenie Štvrtočanov 

Svätého Jakuba,  žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Daniela Mogrovicsová, 

Štvrtok na Ostrove, žiadosť o finančný príspevok: FEMIT o.z., Dunajská Streda, 

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, Združenie rodičov pri 

Materskej škole Štvrtok na Ostrove, hudobná skupina PHOENIX, žiadosti 

o predajné miesto: E.K.plus s.r.o., Bratislava, Duchoň Marek – VICTORIA, Jelka, 

GAVA ALMASI CSABA, Veľký Meder, Eva Novotná, Dunajská Streda, žiadosť 

o usporiadanie rockového koncertu na miestnom futbalovom ihrisku – hudobná 

skupina Phoenix) 

 

            9. Ostatné (plat starostu obce, pozvánka na stretnutie – AGRO – BIO HUBICE, a.s.)  

 

 10. Diskusia 

 

 11. 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 7 poslanci a zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

Starosta obce navrhol zmenu programu zasadnutia doplnením ďalšieho bodu zasadnutia a ako 

bod č. 2 navrhol prerokovať monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Štvrtok na 

Ostrove k 31.12.2011 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky k uvedenej monitorovacej 

správe, pričom dal následne hlasovať o zmene programu zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje zmenu programu 

zasadnutia OZ. 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-I, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

a, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

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

Németh. 

 

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

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

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje zloženie návrhovej 

komisie a overovateľov zápisnice. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-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 2012 sú priebežne plnené.  

 

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

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-III, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

2. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove 

k 31.12.2011 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k monitorovacej správe 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ monitorovaciu správu programového rozpočtu obce 

Štvrtok na Ostrove k 31.12.2011 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce, v ktorom 

odporúča poslancom OZ monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Štvrtok na 

Ostrove k 31.12.2011 schváliť. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce p. Ing. Nory Dohorákovej k monitorovacej správe programového 
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rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove k 31.12.2011 a schvaľuje monitorovaciu správu 

programového rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove k 31.12.2011. 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

 

3. ČOV Hubice – stav, možné rozšírenie, návrh na založenie a.s. – Podunajská 

vodárenská spoločnosť 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o technickom stave jestvujúcej ČOV Hubice, 

prekročení jej projektovanej kapacity 4500 EO, nevyhovujúcich výsledkoch a prekročení 

povolených limitov na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd. Ďalej starosta obce predložil 

poslancom OZ návrh zakladateľskej listiny na založenie spoločnosti PVS a.s., ako spoločného 

podniku medzi: 

 

- AQUA CONTROL s.r.o., Belinského 24, 851 01 Bratislava 

- ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA pre odvádzanie a čistenie 

odpadových vôd, Obecný úrad 28, 930 39 Hubice 

- Adam Čech, Hviezdoslavov 130, 930 41 Hviezdoslavov 

 

Podľa stanov akciovej spoločnosti by bola výška základného imania spoločnosti 25.000,- € 

rozdelené na 100 kmeňových akcií znejúcich na meno (emisný kurz 250,- €/akcia), pričom 

zakladatelia splatia celé základné imanie spoločnosti nasledovne: 

 

- AQUA CONTROL s.r.o., Belinského 24, 851 01 Bratislava upisuje peňažný vklad vo výške 

10.250,- € 

- ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA pre odvádzanie a čistenie 

odpadových vôd, Obecný úrad 28, 930 39 Hubice upisuje peňažný vklad vo výške 12.250,- € 

- Adam Čech, Hviezdoslavov 130, 930 41 Hviezdoslavov upisuje peňažný vklad vo výške 

2.500,- € 

 

Uvedená spoločnosť by následne zabezpečila rekonštrukciu jestvujúcej ČOV s celkovými 

nákladmi stavby vo výške 170.880,- € s DPH a následne výstavbu úplne novej ČOV 

s kapacitou 25 000 EO. Starosta obce v tejto súvislosti uviedol, že pred akýmkoľvek takýmto 

krokom smerom k založeniu spoločného podniku Združenia obcí HŽO v odpadovom 

hospodárstve a súkromnými vlastníkmi je nevyhnutné upresniť majetko – právne 

nezrovnalosti, na ktoré už viackrát upozorňoval. Posledné roky sa vôbec nekonali pravidelné 

valné zhromaždenia, nebol každoročne schvaľovaný hosp. výsledok  Združenia, spôsob jeho 

zaúčtovania, počet napojených obyvateľov za jednotlivé obce, dodržiavanie pridelených kvót 

napojených obyvateľov podľa výšky majetkovej účasti (vloženého kapitálu) jednotlivých obcí 

- členov Združenia. Rovnako je nevyhnutné v prípade založenia spoločného podniku presne 

definovať majetkové pomery jednotlivých členov Združenia za akých bude možné jestvujúci 

majetok vložiť do novovytvoreného spoločného podniku, identifikovať možné riziká, aby 

neskôr nedošlo k prípadnému prepadnutiu majetku Združenia (bankový úver = záložné právo 

= nesplácanie úveru = exekúcia majetku, navýšenie základného imania = možný pokles na 

základnom imaní spoločnosti, strata možnosti rozhodovať o chode spoločnosti v prípade, že 

akcionár nebude mať dostatok finančných prostriedkov na upísanie nových akcií = pokles 

pôvodného podielu v spoločnosti. Prípadné založenie spoločného podniku – akciovej 

spoločnosti bude treba prehodnotiť v zrkadle finančnej analýzy, ktorú treba predložiť (v akej 

miere bude môcť investor zvýšiť cenu za čistenie odpadových, resp. jeho dopad na občanov). 
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Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne:  

 

a) berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom návrhu vytvorenia spoločného 

podniku s názvom PVS a.s. medzi: 

 

- AQUA CONTROL s.r.o., Belinského 24, 851 01 Bratislava 

- ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA pre odvádzanie a čistenie 

odpadových vôd, Obecný úrad 28, 930 39 Hubice 

- Adam Čech, Hviezdoslavov 130, 930 41 Hviezdoslavov 

 

b) neschvaľuje vstup obce Štvrtok na Ostrove, ako člena Združenia obcí HŽO pre odvádzanie 

a čistenie odpadových vôd do novovytvoreného spoločného podniku s názvom PVS a.s. 

 

c) poveruje starostu obce iniciovať stretnutie poslancov OZ všetkých členov Združenia obcí 

HŽO pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd za účelom prerokovania a upresnenia 

dostatočne nevyjasnených otázok a podmienok prípadného založenia a následného fungovania 

uvedeného spoločného podniku  

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

4. Prevzatie prevádzkovania verejnej kanalizácie v obci Štvrtok na Ostrove – Obecný 

podnik ŠnO, s.r.o. 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o zámere prevzatia kompletného prevádzkovania 

verejnej kanalizácie v obci Štvrtok na Ostrove, vrátane fakturácie obyvateľom obce za 

odvádzanie a čistenie odpadových vôd prostredníctvom Obecného podniku ŠnO, s.r.o., a to od 

01.07.2012.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie informáciu 

starostu obce o zámere prevzatia kompletného prevádzkovania verejnej kanalizácie v obci 

Štvrtok na Ostrove, vrátane fakturácie obyvateľom obce za odvádzanie a čistenie odpadových 

vôd prostredníctvom Obecného podniku ŠnO, s.r.o od 01.07.2012. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

5. Žiadosť o výnimku v Územnom pláne obce – Beáta Lisýová, Ševčenkova 1, 851 01 

Bratislava 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Beáta Lisýová, Ševčenkova 1, 851 01 

Bratislava o udelenie výnimky z Územného plánu obce Štvrtok na Ostrove na umiestnenie 

rodinného domu na parc. č. 599/208 o výmere 500 m2, druh pozemku záhrady, k. ú. Štvrtok 

na Ostrove. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne neschvaľuje pre žiadateľku Beáta 

Lisýová, Ševčenkova 1, 851 01 Bratislava udelenie výnimky z Územného plánu obce Štvrtok 

na Ostrove na umiestnenie rodinného domu na parc. č. 599/208 o výmere 500 m2, druh 

pozemku záhrady, k. ú. Štvrtok na Ostrove a konštatuje, že v zmysle platného Územného 

plánu obce Štvrtok na Ostrove v znení jeho neskorších zmien a doplnkov je minimálna 

výmera stavebného pozemku stanovená na 600 m2, ktorú pozemok žiadateľky nespĺňa. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-VII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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6. Rozšírenie cintorína - prerokovanie 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ projekt rekonštrukcie a údržby cintorína. V rámci 

projektu budú  opravené chodníky, zo sadových úprav už bola zrealizovaná výsadba tují 

smaragd pozdĺž novovybudovaného oplotenia a niekoľko jaseňov s prihliadnutím na oplotenú 

a upravenú „novú“ časť cintorína. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie informáciu 

starostu obce ohľadom prípravy rozšírenia cintorína.  

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

7. Ponukový list – Občianske združenie Dog Azyl 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ ponukový list Občianskeho združenia Dog Azyl so 

sídlom v Dunajskej Strede. Jedná sa o ponuku na spoluprácu pri riešení problému s túlavými 

psami v obci. Forma navrhovanej spolupráce zahŕňa dve možnosti: 

 

1. Obec sa bude paušálne podieľať na prevádzke karantény s útulkom sumou 0,30 €/ročne 

krát počet obyvateľov obce. V prípade platby paušálu bude pre obec v karanténe vždy voľné 

miesto, aj keby sa mal istý počet psov presunúť do súkromných opatier. Taktiež odchyt psov 

v obci na základe nahlásenia obcou sa bude účtovať iba sumou 20,- €/pes a cestovné náklady 

sa účtovať nebudú vôbec. 

 

2. Obec sa nebude paušálne podieľať  na prevádzke karantény a v prípade, že sa v obci 

vyskytnú túlavé psi a obec si objedná odchytovú službu, zaplatí obec za tento odchyt sumu 

60,- €/pes a cestovné náklady podľa platného cenníka, vrátane amortizácie vozidla. 

 

Starosta obce v tejto súvislosti uviedol, že vzhľadom na počet odchytov psov za 

predchádzajúce roky bude pre obec výhodnejšia skôr druhá možnosť, t.j. obec za odchyt psa 

uhradí sumu 60,- € a cestovné náklady vrátane amortizácie vozidla. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie informáciu 

starostu obce ohľadom ponuky Občianskeho združenia Dog  Azyl na spoluprácu pri riešení 

problému s túlavými psami v obci.  

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-IX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

8. Deň obce (28.07.2012) 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o termíne konania oslavy „Deň obce“ dňa 

28.07.2012, ktorý zároveň požiadal poslancov OZ o návrhy programu a pomoc pri 

organizačnom zabezpečení tohto podujatia. Došlé žiadosti o pridelenie predajného miesta 

budú priebežne vybavované v rámci organizačného zabezpečenia oslavy „Deň obce“. 
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9. Došlé žiadosti 

 

 

9.1  Žiadosť o finančný príspevok – Občianske združenie Štvrtočanov Svätého Jakuba 

 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o finančný príspevok vo výške cca. 2.000,- € 

pre Občianske združenie Štvrtočanov Svätého Jakuba na obnovu súsošia Sv. Trojice v obci 

Štvrtok na Ostrove.  Zároveň uviedol, že socha je v značne schátralom stave, pričom pred 

časom znej ukradli aj sošku Sv. Pavla. Na úhradu časti nákladov komplexnej rekonštrukcie 

súsošia chce občianske združenie  prispieť aj z vlastných finančných zdrojov a od obce žiada 

finančný príspevok na úhradu zvyšných nákladov obnovy súsošia. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje poskytnutie finančného 

príspevku vo výške 1.500,- € pre Občianske združenie Štvrtočanov Svätého Jakuba za účelom 

spolufinancovania komplexnej obnovy súsošia Sv. Trojice v obci Štvrtok na Ostrove. 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-X, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 

 

9.2 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Daniela Mogrovicsová, Alžbetínska ulica 

170/16,  930 40 Štvrtok na Ostrove  

 

Starosta obce Mgr. Péter Őry predložil poslancom OZ žiadosť p. Daniely Mogrovicsovej, 

Alžbetínska ulica 170/16, Štvrtok na Ostrove o predĺženie nájomnej zmluvy – byt v KD 

Štvrtok na Ostrove, k. ú. Štvrtok na Ostrove, č. d. 12. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje pre p. Danielu 

Mogrovicsovú predĺženie uvedenej nájomnej zmluvy – byt v KD Štvrtok na Ostrove,         

k.ú. Štvrtok na Ostrove, č. d. 12 do 31.12.2013. 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-XI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 

 

9.3 Žiadosť finančný príspevok – FEMIT, Ružový háj 937/47, 929 01 Dunajská Streda 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o finančný príspevok vo výške 50,- € pre 

Občianske združenie FEMIT, Ružový háj 937/47, 929 01 Dunajská Streda za účelom podpory 

podujatia s názvom KONTRASZT (sociálno – patologické javy). 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne neschvaľuje žiadosť o 

poskytnutie finančného príspevku pre Občianske združenie FEMIT, Ružový háj 937/47,     

929 01 Dunajská Streda pre nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce. 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-XII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.  
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9.4 Žiadosť o finančnú podporu – Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ulica biskupa 

Kondého č. 10, 929 01 Dunajská Streda 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Žitnoostrovského osvetového strediska, Ulica 

biskupa Kondého č. 10, 929 01 Dunajská Streda o finančnú podporu na vydanie informačných 

letákov na prevenciu drogovej závislosti v roku 2012. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne neschvaľuje pre Žitnoostrovské 

osvetové stredisko, Ulica biskupa Kondého č. 10, 929 01 Dunajská Streda poskytnutie 

finančnej podpory na vydanie informačných letákov na prevenciu drogovej závislosti v roku 

2012 pre nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-XIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

9.5 Žiadosť o finančný príspevok – Združenie rodičov pri Materskej škole Štvrtok na 

Ostrove 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Združenia rodičov pri Materskej škole Štvrtok 

na Ostrove o poskytnutie finančného príspevku vo výške cca. 370,- € na úhradu nákladov 

autobusovej dopravy na celodenný výlet do rakúskeho Märchenpark (rodinný park) pre deti 

miestnej materskej školy pri príležitosti sviatku „Deň detí“. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje pre Združenie rodičov 

pri Materskej škole Štvrtok na Ostrove poskytnutie finančného príspevku vo výške 370,- € na 

úhradu nákladov autobusovej dopravy na celodenný výlet do rakúskeho Märchenpark 

(rodinný park) pre deti miestnej materskej školy pri príležitosti sviatku „Deň detí“. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-XIV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

9.6 Hudobná skupina Phoenix, Funduš 337/25, 930 40 Štvrtok na Ostrove 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť hudobnej skupiny Phoenix, Funduš 337/25, 

930 40 Štvrtok na Ostrove o poskytnutie finančného príspevku na úhradu nákladov vo výške 

800,- € na prenájom pódia počas hudobného festivalu VIVA ROCK FESTIVAL, ktorý sa 

bude konať dňa 08.06.2012 na futbalovom ihrisku v obci Štvrtok na Ostrove.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove neschvaľuje žiadosť hudobnej skupiny 

Phoenix, Funduš 337/25, 930 40 Štvrtok na Ostrove o poskytnutie finančného príspevku na 

úhradu nákladov vo výške 800,- € na prenájom pódia počas hudobného festivalu VIVA 

ROCK FESZTIVÁL, ktorý sa bude konať dňa 08.06.2012 na futbalovom ihrisku v obci 

Štvrtok na Ostrove.  

 

Hlasovalo sa nasledovne:  Za návrh hlasovalo 0 

   Proti   5 

   Zdržal sa  2 Ľudovít Puss, Ing. Ladislav Kállai 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-XV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

Následne poslanci OZ navrhli zvážiť možnosť finančnej podpory uvedeného podujatia nižšou 

sumou, a to úhradu nákladov na reklamu (plagáty, letáky, noviny – inzercia) vo výške 300,- €. 
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Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje pre hudobnú skupinu 

Phoenix, Funduš 337/25, 930 40 Štvrtok na Ostrove  poskytnutie finančného príspevku vo 

výške 300,- € na úhradu nákladov na reklamu (plagáty, letáky, noviny – inzercia) v súvislosti 

s konaním hudobného festivalu VIVA ROCK FESZTIVÁL, ktorý sa bude konať dňa 

08.06.2012 na futbalovom ihrisku v obci Štvrtok na Ostrove.  

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-XVI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

9.7 Hudobná skupina Phoenix, Funduš 337/25, 930 40 Štvrtok na Ostrove 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť hudobnej skupiny Phoenix, Funduš 337/25, 

930 40 Štvrtok na Ostrove o udelenie súhlasu obce Štvrtok na Ostrove s uskutočnením VIVA 

ROCK koncertu dňa 08.06.2012 na miestnom futbalovom ihrisku v Štvrtku na Ostrove. 

Starosta obce v tejto súvislosti uviedol, že podmienky uskutočnenia uvedeného koncertu na 

miestnom futbalovom ihrisku musí žiadateľ dojednať s vedením Footbal clubu Štvrtok na 

Ostrove.  

 

 

9.8 Žiadosť o jednorázový finančný príspevok – Eva Síposová, Štvrtok na Ostrove 175 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Eva Síposová, Štvrtok na Ostrove 175 o 

poskytnutie jednorázového finančného príspevku v hmotnej núdzi z rozpočtu obce. 

Žiadateľka uvádza, že má 10 detí,  manžel je dočasne práceneschopný, ale na úrade práce 

evidovaný, pričom mesačná dávka vo výške 232.- €, ktorú žiadateľka dostáva je príliš nízky.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne neschvaľuje žiadosť Eva 

Síposová, Štvrtok na Ostrove 175 o poskytnutie jednorázového finančného príspevku 

v hmotnej núdzi z rozpočtu obce a odporúča žiadateľke obrátiť sa na Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-XVII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

9.9 Žiadosť o finančný príspevok – Csemadok, OV - Játékvár - Játszóház, Štvrtok na 

Ostrove  – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Csemadok, OV – Játékvár - Játszóház, Štvrtok 

na Ostrove o poskytnutie finančného príspevku vo výške cca. 200,- € na úhradu nákladov 

autobusovej dopravy na celodenný výlet do Komárna dňa 23.05.2012 pre deti, ktoré sa 

pravidelne zúčastňovali a účinkovali na kultúrnych programoch a podujatiach Játékvár - 

Játszóház. Výlet bude spojený s obhliadkou mesta, múzea a divadla, pričom úhradu ceny 

vstupeniek organizátori zabezpečili z peňažných darov od miestnych podnikateľských 

subjektov.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje pre Csemadok, OV – 

Játékvár - Játszóház, Štvrtok na Ostrove poskytnutie finančného príspevku vo výške cca. 

200,- € na úhradu nákladov autobusovej dopravy na celodenný výlet do Komárna dňa 

23.05.2012 pre deti, ktoré sa pravidelne zúčastňovali a účinkovali na kultúrnych programoch 

a podujatiach Játékvár - Játszóház. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-XVIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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9.10 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Arpád Mészáros a manž. Alžbeta, Horný diel 

č. 469/54, 930 40 Štvrtok na Ostrove 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Ing. Arpád Mészáros a manž. Alžbeta, Horný 

diel 469/54, 930 40 Štvrtok na Ostrove o odkúpenie časti pozemku s parcelným č. 301/1 

o výmere cca. 394,5 m2, k. ú. Štvrtok na Ostrove, LV č. 570, vo vlastníctve obce Štvrtok na 

Ostrove. Časť parcely č. 301/1, o ktorú majú žiadatelia záujem bude slúžiť ako prístup 

k parcele č. 300/4, na ktorej žiadatelia plánujú výstavbu rodinného domu podľa platného 

Územného plánu obce Štvrtok na Ostrove. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne poveruje starostu obce zabezpečiť 

vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku na pozemok parcela registra “C“    

č. 301/1, k. ú. Štvrtok na Ostrove, pričom obecné zastupiteľstvo následne žiadosť opätovne 

prerokuje. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-XIX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

9.11 Žiadosť o finančný príspevok na autobusovú dopravu na dopravné ihrisko 

v Galante 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Základnej školy Štvrtok na Ostrove č. 416 

Štvrtok na Ostrove o finančný príspevok vo výške cca. 200,- € na úhradu nákladov 

autobusovej dopravy na dopravné ihrisko v Galante. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje pre Základnú školu 

Štvrtok na Ostrove č. 416 Štvrtok na Ostrove poskytnutie finančného príspevku vo výške 

200,- € na úhradu nákladov autobusovej dopravy na dopravné ihrisko v Galante.  

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-XX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

9.12 Žiadosť o príspevok na MDD 
 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť ZŠ Štvrtok na Ostrove o finančný príspevok 

28,- € (1,- € na žiaka) na Medzinárodný deň detí. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje pre školské zariadenia 

obce (MŠ, ZŠ, ZŠ s VJM) poskytnutie finančného príspevku vo výške 1,- €/žiak na 

Medzinárodný deň detí. 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-XXI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

10. Ostatné 

 

10.1 Plat starostu obce (novela zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest) 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že  v zmysle § 3 ods. (1) zákona NR SR č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest starostovi 

patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) za predchádzajúci 
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kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. (1) alebo násobku podľa § 4 ods. (7). Plat sa 

zaokrúhľuje na celé euro nahor. Vzhľadom na vyššie uvedené je nutné schváliť plat starostu 

obce na rok 2012. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje v zmysle § 3 ods. (1) a    

§ 4 ods. (1) a ods. (2) zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest s účinnosťou od 1. januára 2012 plat starostu 

obce vo výške 2.646,90 Eur. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2012-XXII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

11. Diskusia 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o: 

 

- personálnom zabezpečení agendy Stavebného úradu p. Ing. Ingrid Ščepkovou (DIBS, s.r.o.) 

- priebehu kolaudačného konania a procesu verejného obstarávania na technológiu v rámci 

stavby „Zberný dvor Štvrtok na Ostrove“  

- odmietnutí stretnutia vo veci prerokovania možností perspektívneho využívania bývalého 

areálu na odchov hydiny v obci Štvrtok na Ostrove zo strany AGRO – BIO HUBICE, a.s. 

- nevyhnutnosti odvedenia dažďovej vody od budovy miestnej materskej školy 

- vypracovaní novej pasportizácie cintorína (zakreslenie nových hrobových miest) a možnosti 

vypracovania mapy cintorína s menným zoznamom a fotografiami hrobových miest 

- vykonávaní parkových úprav v parku pri miestnom kultúrnom dome  

 

 

  12. 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  _________________________ 

 

 

 

 

František Németh  _________________________ 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Robert Faragó  


