PL-6/2010

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove konaného dňa 21.07.2010
Prítomní:
Poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny (8 poslancov)
Ing. Nora Dohoráková – hlavná kontrolórka obce
Ospravedlnení:
Štefan Csöllei – poslanec OZ

Program:
1. Otvorenie
a, Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
b, Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí
2. Úver od VÚB, a.s. – spresnenie úrokovej sadzby
3. Predaj budovy „starej školy“ – stav po rokovaní na Arcibiskupskom úrade v
Bratislave
4. Deň obce (24.07.2010) – organizačné rozdelenie
5. VZN - sťažnosti
6. Došlé žiadosti
7. Ostatné
8. Diskusia
9. 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 dal následne hlasovať o programe zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje program zasadnutia.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2010-I, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

a, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov: Alžbeta Verébová a p.
Ladislav Sípos.
Za zapisovateľa bol vymenovaný p. Ing. Robert Faragó a za overovateľov zápisnice boli
určení: p. Silvester Lagó a p. Robert Németh.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje zloženie návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2010-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 2010 sú priebežne plnené.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne súhlasí s poskytnutým hlásením.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2010-III, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
2. Úver od VÚB, a.s. – spresnenie úrokovej sadzby
Starosta obce informoval poslancov OZ o zvýšení navrhovanej úrokovej sadzby úveru od
VÚB, a.s. na 1,8 % + EUROBRIBOR v dôsledku zvýšeného rizika vo vzťahu k výpadku
príjmov samospráv z podielových daní. V pôvodnej ponuke na poskytnutie úveru bola zo
strany VÚB, a.s. navrhovaná úroková sadzba vo výške 1,6 % + EUROBRIBOR.
Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ, že v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby
oslovil aj ďalšie banky (Dexia banka Slovensko, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s.), kde
minimálna výška úrokovej sadzby pre samosprávy je v rozpätí 1,8 % - 2,0 %.
Ďalším dôležitým faktorom je časový limit, keďže žiadosť o platbu v rámci predfinancovania
projektu s názvom „Kanalizácia Štvrtok na Ostrove – 4. časť“ je už dávnejšie odovzdaná na
MŽP SR, očakávajú sa finančné prostriedky na úhradu zhotoviteľom vystavenej faktúry a je
nutné zo strany obce zabezpečiť 5 % spolufinancovanie tejto sumy.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne súhlasí so zmenou úrokovej
sadzby vo výške 1,8 % + EUROBRIBOR a schvaľuje podpísanie úverovej zmluvy s VÚB,
a.s.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2010-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
3. Predaj budovy „starej školy“ – stav po rokovaní na Arcibiskupskom úrade v
Bratislave
Starosta obce informoval poslancov OZ o stretnutí s predstaviteľmi Rímskokatolíckej cirkvi,
Bratislavskej arcidiecézy vo veci prerokovania možnosti úhrady doplatku za priľahlé
pozemky budovy „starej školy“ vo výmere 195 m2 vo výške 9.088,95 EUR v mesiaci január
2011 (uznesenie č. PL-5/2010-XIV), vzhľadom na finančnú situáciu obce v súvislosti s nižším
objemom podielových daní zo štátneho rozpočtu oproti plánovanému, pričom predstavitelia
arcidiecézy vyslovili s týmto spôsobom a termínom úhrady kúpnej ceny svoj súhlas.
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Starosta obce zaháji rokovania ohľadom kúpnej zmluvy až po podpísaní úverovej zmluvy
s bankou.
4. Deň obce (24.07.2010)
Starosta obce opätovne predložil poslancom OZ návrh programu oslavy - „Deň obce“:
23.07.2010 – Piatok
19,00 – prednáška o histórii a súčasnosti obce - organizátor: občianske združenie „Spoločnosť
Štvrtočanov Svätého Jakuba“)
24.07.2010 – Sobota
10,30
15,30
16,00
16,30
17,00
17,20

svätá omša na Mýtnom námestí
AFTER KHELEN – rómske tance
Miestny spevácky zbor „Dalos Kör”
Apró Szőttes – detský foklór
Spevácky zbor z obce Mierovo „Bokréta“
Fabrika Műhely – Németh Luca (Budapest/Štvrtok na Ostrove) – kúzelný meč –
bábkové divadlo
18,00 Tanečná skupina z družobnej obce v Maďarsku /Balatonederics/
18,30 Teátrum, o.z., Komárno, rozprávková inscenácia „Jancsi és Juliska“
19,30 Dégner Lilla
ARIZONA
---22,00 Bon Bon
23,00 Tanečná zábava – skupina HFJ
Moderátor podujatia: Molnár László
Hudobná zábava: hudobná skupina HFJ
Ozvučenie: Imrich Jarábik
Rôzne:
- plagáty, lístky
- bufety (Poľovníci, Ravasz, Németh)
- stany
- obed pre pozvaných hostí, cca. 50 obedov (Rita Tomanovičová)
- COOP JEDNOTA, COLORSTAV-TEAM, s.r.o. – zaslanie žiadostí o skoršie zatvorenie
prevádzok dňa 24.07.2010
- výber trhového poplatku (zoznam predajcov s uhradeným poplatkom za predajný stánok) –
Ing. Ladislav Pronay, František Németh
- spoluorganizovanie vystúpení – Ing. Ladislav Pronay
- členovia DHZ – pomoc pri organizačnom zabezpečení podujatia
5. VZN - sťažnosti
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN – zásady postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach Obce Štvrtok na Ostrove a zároveň návrh na zloženie komisie pre
vybavovanie sťažností z radov poslancov OZ nasledovne:
Robert Németh – predseda komisie
Rita Tomanovičová – člen komisie
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Alžbeta Verébová – člen komisie
Silvester Lagó - náhradník
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje VZN č. 5/2010 –
zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Štvrtok na Ostrove bez
pripomienok a zloženie komisie na vybavovanie sťažností nasledovne:
Robert Németh – predseda komisie
Rita Tomanovičová – člen komisie
Alžbeta Verébová – člen komisie
Silvester Lagó - náhradník
Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2010-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
6. Došlé žiadosti
Na zasadnutí nebola prerokovaná žiadna žiadosť.
7. Ostatné
7.1 Novela zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – určenie pracovného
úväzku starostu obce a určenie počtu poslancov OZ
Starosta obce informoval poslancov OZ, že s účinnosťou od 01.04.2010 v zmysle novely
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 11, ods. 4, písm. i) „Obecné
zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určiť
plat starostu podľa osobitného zákona 11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh
starostu rozsah výkonu jeho funkcie“.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje v zmysle novely
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 11, ods. 4, písm. i) rozsah výkonu
funkcie starostu obce na plný pracovný úväzok pre celé nasledujúce funkčné obdobie.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2010-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ďalej s účinnosťou od 01.04.2010 v zmysle novely zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, § 11, ods. 3, písm. d) „Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami
obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto: d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov
obce 7 až 9 poslancov“.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje v zmysle novely
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 11, ods. 3, písm. d) počet poslancov na
celé nasledujúce volebné obdobie v počte 9 poslancov.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2010-VII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
7.2 Projekt slnečnej elektrárne – predbežná ponuka
Starosta obce predložil poslancom OZ predbežnú ponuku na realizáciu projektu výstavby
a prevádzky fotovoltaického zariadenia na výrobu elektrickej energie. Fotovoltaické
zariadenia umožňujú vyrábať elektrickú energiu priamo zo slnečného žiarenia a dodávať ju do
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distribučnej elektrickej siete. Pomocou tohto zariadenia sa aj obecná budova môže zmeniť
z miesta, ktoré spotrebováva elektrickú energiu na miesto, ktoré elektrickú energiu vyrába.
Jedná sa o nasledovné budovy vo vlastníctve obce Štvrtok na Ostrove:
- materská škola
- obecný úrad
- telocvičňa
- kultúrny dom
- základná škola
Starosta obce v tejto súvislosti navrhol umožniť, aby navrhovateľ – spoločnosť NoviSol,
s.r.o., Mýtna 15, 811 07 Bratislava na vlastné náklady vykonal obhliadku dotknutých budov
za účelom vypracovania analýzy strešnej konštrukcie a stavu strešnej plochy a po vypracovaní
a predložení finálnej ponuky túto ponuku v obecnom zastupiteľstve opätovne prerokovať.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne poveruje starostu obce umožniť,
aby spoločnosť NoviSol, s.r.o., Mýtna 15, 811 07 Bratislava na vlastné náklady vykonala
obhliadku dotknutých budov (materská škola, obecný úrad, telocvičňa, kultúrny dom,
základná škola) za účelom vypracovania analýzy strešnej konštrukcie a stavu strešnej plochy
a po vypracovaní a predložení finálnej ponuky túto ponuku v obecnom zastupiteľstve
opätovne predložiť na prerokovanie.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2010-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
8. Diskusia
Starosta obce informoval poslancov OZ o sťažnosti p. Anton Csöllei, Nová 23, Tomášov na
p. Alexandra Hamara, Štvrtok na Ostrove č. 446 na neoprávnené užívanie pozemku, ktorého
je p. Csöllei spolumajiteľom – zabetónované základy na ďalšiu stavbu bez súhlasu, resp.
povolenia obce.
9. Záver
Starosta obce p. Mgr. Péter Őry poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva ukončil.

_________________________
Mgr. Péter Őry
starosta obce

Overovatelia:

Silvester Lagó

_________________________

Robert Németh

_________________________
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Zapísal:

Ing. Robert Faragó
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