
            PL-5/2012 

Z Á P I S N I C A 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove konaného dňa 28.09.2012 

 

 

Prítomní: 

  

Poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny (5 poslancov) 

Mgr. Péter Őry – starosta obce  

Ing. Robert Faragó – prednosta OcÚ 

 

Ospravedlnení: 

 

Ing. Ladislav Kállai – poslanec OZ 

František Németh – poslanec OZ 

Ľudovít Puss – poslanec OZ 

Alžbeta Verébová – poslanec OZ 

 

 

 

            1. Otvorenie 

a, Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

b, Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

 

2. Prevádzkový poriadok /Zberný dvor Štvrtok na Ostrove/ - prerokovanie 

 

3. Vyhodnotenie plnenia, čerpania rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove k 30.06.2012 

 

4. Návrh I. úpravy rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2012 a stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k uvedenému návrhu I. úpravy rozpočtu 

 

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontrole za I. polrok 2012 

 

6. Došlé žiadosti (Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Jakuba, Štvrtok na Ostrove – 

žiadosť o pomoc zo strany obce pre potreby veriacich, Most four s.r.o., Strmé sady 

7/A, Bratislava - žiadosť) 

 

            7. Ostatné (ZŠ s VJM – aktuálna situácia, prehľad schválených dotácií v roku 2012) 

 

 8. Diskusia 

 

 9. Záver      

 

 

  

1. Zahájenie 

 

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

všetkých prítomných  a konštatoval, že sú prítomní 5 poslanci a zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 
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Starosta obce navrhol zmenu programu zasadnutia spojeným prerokovaním bodov  č. 3 a č. 5 

v jednom bode, ktorý by sa prerokoval ako bod č. 2, pričom pôvodný bod č. 2 (Prevádzkový 

poriadok – Zberný dvor Štvrtok na Ostrove) by sa prerokoval ako bod č. 4. 

 

Starosta obce dal následne hlasovať o zmene programu zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje zmenu programu 

zasadnutia OZ. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2012-I, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

a, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov: p. Anaklét Nagy                                                       

a  p. Rita Tomanovičová. 

 

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-5/2012-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-5/2012-III, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

2. Vyhodnotenie plnenia, čerpania rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove k 30.06.2012 

a správa o výsledku následnej finančnej kontrole za I. polrok 2012 

 

Starosta obce spolu s hlavnou kontrolórkou obce p. Ing. Nora Dohoráková prezentovali 

poslancom OZ údaje z vyhodnotenia plnenia rozpočtu k 30.06.2012, ktoré poslanci OZ 

obdržali aj v písomnej forme. Plnenie bežných príjmov je k 30.06.2012 vo výške 374.352,- €,  

t.j. 51,14 % z ročného predpokladu a plnenie bežných výdavkov je k 30.06.2012 vo výške 

331.046,- €, t.j. 45,83 % z ročného predpokladu. V niektorých rozpočtových položkách došlo 

k prečerpaniu finančných prostriedkov, resp. došlo v rámci úspor k nižšiemu čerpaniu, na 

základe čoho hlavná kontrolórka obce navrhuje pri úprave rozpočtu tieto skutočnosti 

odstrániť, resp. ich pri úprave rozpočtu zohľadniť.   

  

Správu o výsledku následnej finančnej kontrole za I. polrok 2012, ktorú poslanci OZ obdržali 

aj v písomnej forme predniesla na zasadnutí OZ hlavná kontrolórka obce p. Ing. Nora 

Dohoráková. Kontrolná činnosť bola zameraná na: 
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- kontrolu vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavania zákonnosti, 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami 

- kontrolu plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce k 30.06.2012, dodržiavania 

zákona o rozpočtových pravidlách 

- kontrolu vybavovania sťažností, petícií v súlade so všeobecne záväznými predpismi 

- kontrolu výdavkov – čerpanie rozpočtu – Materská škola Štvrtok na Ostrove za I. polrok 

2012. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie: 

 

1.  správu o vyhodnotení plnenia rozpočtu obce k 30.06.2012 

2.  správu o výsledku následnej finančnej kontrole za I. polrok 2012  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2012-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

3. Návrh I. úpravy rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2012 a stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k uvedenému návrhu I. úpravy rozpočtu 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh I. úpravy rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na 

rok 2012 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k uvedenej úprave rozpočtu. 

V rámci úpravy rozpočtu došlo k úprave jednotlivých rozpočtových položiek podľa reálneho 

plnenia rozpočtu. Najvýznamnejšie úpravy boli pri nasledovných rozpočtových položkách: 

 

- zvýšenie výdavkov súvisiacich s opravou miestnych komunikácií o 3.628,- € 

- preskupenie mzdových prostriedkov stavebného úradu do novej rozpočtovej položky služby 

(od 01.03.2012 je stavebná agenda zabezpečovaná externým dodávateľom – fakturácia   

8160,- €)  

- zakúpenie PC zostavy na matriku a sekretariát – navýšenie o 1086,- € 

- zvýšenie výdavkovej položky – bankové poplatky o 2.000,- € 

- zakúpenie zásahového odevu pre  PO – nová položka 705,- € 

- zakúpenie nových kníh do obecnej knižnice – navýšenie o 145,- € 

- zvýšenie výdavkovej položky pre externý manažment – poradenstvo pre projekt zberného  

dvora o 5.000,- € 

- zakúpenie pracovného náradia v rámci projektu ÚPSVR § 50j – nová rozpočtová položka 

621,- €  

- orientačný plán zosnulých a počítačové služby – nová rozpočtová položka 506,- € 

- úprava príspevku (zníženie na 70 % poskytnutého príspevku na rok 2012) v príjmovej časti 

rozpočtu v rámci projektu „Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecného úradu“ – 31.871, € 

- zvýšenie rozpočtovej položky - cintorínsky poplatok o 100,- € 

- nová príjmová položka rozpočtu – ÚPSVR SR – protipovodňová činnosť 5.622, € 

- zvýšenie príjmovej položky z predaja pozemku o 10.000,- € 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce Ing. Nora Dohoráková k I. úprave rozpočtu obce na rok 2012 a 

schvaľuje  návrh I. úpravy rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2012. 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2012-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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4. Prevádzkový poriadok /Zberný dvor Štvrtok na Ostrove/ - prerokovanie 

 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh prevádzkového poriadku pre Zberný dvor 

Štvrtok na Ostrove, ktorý bude uvedený do prevádzky od 01.10.2012. V rámci diskusie 

k tomuto bodu poslanci OZ navrhli upraviť: 

 

-  otváraciu dobu nasledovne: 

 

od 01.03. do 30.09. 

Sobota  9,00 – 12,00 a 13,00 – 18,00 hod. 

Streda  9,00 – 12,00 a 13,00 – 18,00 hod.  

 

od 01.10. do 30.04. 

Sobota  9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod. 

Streda  9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.  

 

- manipulačný poplatok pre opotrebované pneumatiky vo výške 1,50 € /ks pneumatiky 

z osobného auta a 5,- € /ks pneumatiky z nákladného auta, traktor 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje prevádzkový poriadok 

pre Zberný dvor Štvrtok na Ostrove s nasledovnými úpravami: 

 

-  otváracia doba: 

 

od 01.03. do 30.09. 

Sobota  9,00 – 12,00 a 13,00 – 18,00 hod. 

Streda  9,00 – 12,00 a 13,00 – 18,00 hod.  

 

od 01.10. do 30.04. 

Sobota  9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod. 

Streda  9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.  

 

- manipulačný poplatok pre opotrebované pneumatiky vo výške 1,50 € /ks pneumatiky 

z osobného auta a 5,- € /ks pneumatiky z nákladného auta, traktor 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2012-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

Starosta obce zároveň navrhol vytvoriť pracovné miesto na celý pracovný úväzok pre 

zamestnanca, ktorý bude zabezpečovať prevádzku zberného dvora. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje vytvorenie pracovného 

miesta na celý pracovný úväzok na zabezpečenie prevádzky zberného dvora. 

   

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2012-VII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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5. Došlé žiadosti 

 

5.1 Žiadosť o pomoc zo strany obce pre potreby veriacich – Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť sv. Jakuba, Štvrtok na Ostrove  

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Jakuba, 

Hlavná 2, Štvrtok na Ostrove o poskytnutie finančného príspevku vo výške cca. 1.500,- € za 

účelom obnovy ozvučenia v Rímskokatolíckom farskom kostole sv. Jakuba v obci Štvrtok na 

Ostrove. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje pre Rímskokatolícku 

cirkev, farnosť sv. Jakuba, Hlavná 2, Štvrtok na Ostrove poskytnutie finančného príspevku vo 

výške 500,- € za účelom obnovy ozvučenia v Rímskokatolíckom farskom kostole sv. Jakuba 

v obci Štvrtok na Ostrove. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2012-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 

5.2 Žiadosť – Most four s.r.o., Strmé sady 7/A, 841 01 Bratislava 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Most four s.r.o., Strmé sady 7/A, 841 01 

Bratislava, IČO: 44 692 951 o prehodnotenie stanoviska obce Štvrtok na Ostrove k vydávaniu 

stavebných povolení pre individuálnu výstavbu v rámci stavby „36 RD – Pri jazere“. 

Starosta obce v tejto veci uviedol, že v zmysle vydaného právoplatného územného 

rozhodnutia obec nemôže vydávať stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov až do 

skolaudovania všetkých inžinierskych sietí. Toto opatrenie súvisí s negatívnymi skúsenosťami 

obce pri obdobných projektoch, kedy boli stavebné povolenia na rodinné domy vydané pred 

vybudovaním inžinierskych sietí a nakoniec tieto novovybudované domy dodnes nemôžu byť 

skolaudované, nakoľko investor nevybudoval všetky inžinierske siete a prístupové 

komunikácie, ktoré v zmysle vydaného územného rozhodnutia a stavebných povolení 

vybudovať mal. Následne je potom obec zaťahovaná do zbytočných súdnych sporov, kedy 

poškodení majitelia nehnuteľností – novovytvorených stavebných pozemkov žalujú investora 

pre nesplnenie jeho  záväzkov vyplývajúcich z povinnosti vybudovať k týmto pozemkom 

inžinierske siete.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove berie na vedomie žiadosť Most four s.r.o., 

Strmé sady 7/A, 841 01 Bratislava, IČO: 44 692 951 o prehodnotenie stanoviska obce Štvrtok 

na Ostrove k vydávaniu stavebných povolení pre individuálnu výstavbu v rámci stavby „36 

RD – Pri jazere“ spočívajúcom v umožnení vydávať stavebné povolenia na prvých 15 – 20 

rodinných domov počas výstavby inžinierskych sietí a konštatuje, že v predmetnej žiadosti je 

kompetentný konať Stavebný úrad v Štvrtku na Ostrove.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2012-IX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 

6. Ostatné 

 

6.1 Projekt rekonštrukcie budovy Materskej školy Štvrtok na Ostrove – žiadosť 

o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti podania žiadosti o poskytnutie podpory 

formou dotácie z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu Materskej školy Štvrtok na 

Ostrove s plánovanými rozpočtovanými nákladmi projektu vo výške cca. 300.000,- €.   
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Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje podanie žiadosti 

o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu 

Materskej školy Štvrtok na Ostrove s plánovanými rozpočtovanými nákladmi projektu vo 

výške cca. 300.000,- €. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2012-X, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 

 

6.2 Predaj nadbytočného majetku 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že po zakúpení nového traktora v rámci realizácie 

projektu „Zberný dvor Štvrtok na Ostrove“ sa pôvodný obecný traktor, ktorý je v zlom 

technickom stave stal nadbytočným a zároveň po dobudovaní kanalizačnej siete v obci 

a následnom napojení obecných objektov na verejnú kanalizáciu sa stal nadbytočným aj starý 

fekálny voz, ktorý sa neustále kazil, pričom aj v súčasnosti je nefunkčný. Vzhľadom na 

uvedené, starosta obce navrhol predmetný nadbytočný majetok obce odpredať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje návrh starostu obce na 

odpredaj starého obecného traktora ZETOR 10111, rok výroby 1987 a fekálneho voza 

a poveruje starostu obce uskutočniť prieskum trhu za účelom získania najvýhodnejšej cenovej 

ponuky. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2012-XI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že bude vykonaný štátny stavebný dohľad v areály 

bývalej farmy vajec, nakoľko má obec informácie o tom, že v uvedenom areály prebiehajú 

rôzne stavebné úpravy existujúcich hospodárskych budov, pričom obci Štvrtok na Ostrove, 

ako príslušnému stavebnému úradu nikto žiadny zámer stavebných úprav týchto objektov 

neoznámil. 

 

Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ, že dňa 20.09.2012 bol vykonaný štátny 

stavebný dohľad v areály bývalej liahne – stavby s. č. 673, 674, 675, ktorých vlastníkom je 

spoločnosť AGRO-BIO HUBICE, a.s., 930 39 Hubice 8, IČO: 34 108 491, pričom sa v rámci 

miestneho šetrenia zistilo, že stavby s. č. 674, 675 sú v súčasnosti v dezolátnom stave, 

v strešnej časti obsahujú nebezpečný odpad – azbest, ktorý je nutné zlikvidovať v súlade so 

zákonom o nebezpečných odpadoch a súvisiacich predpisov. Stavebný úrad vyzve vlastníka 

objektov na ich zbúranie v zmysle stavebného zákona. V areáli sa nachádzajú aj otvorené 

žumpy a iné inžinierske siete, ktoré musia byť neodkladne zasypané, resp. zlikvidované 

a zabezpečené iným vhodným spôsobom. Na stavbu s. č. 673 bude dodaný aktuálny statický 

posudok v termíne do konca mesiaca október 2012. 

 

 

7. Diskusia 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o: 

 

 - nepriaznivom vývoji počtu detí do ZŠ s VJM Štvrtok na Ostrove, ktorý neustále každým 

rokom klesá 
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  8. 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  


