
            PL-6/2012 

Z Á P I S N I C A 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove konaného dňa 13.12.2012 

 

 

Prítomní: 

  

Poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny (7 poslancov) 

Mgr. Péter Őry – starosta obce  

Ing. Nora Dohoráková – hlavná kontrolórka obce  

 

Ospravedlnení: 

 

Ing. Ladislav Kállai – poslanec OZ 

Ferenc Kiss – poslanec OZ 

 

Hostia: 

 

Ing. Viktor Baker 

Ing. Ladislav Benček 

 

 

           1. Otvorenie 

a, Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

b, Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

 

2. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Štvrtok na Ostrove – prerokovanie návrhu 

 

3. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Štvrtok na Ostrove – prerokovanie návrhu 

 

4.  VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove – prerokovanie 

návrhu 

 

5. VZN o určení miesta a času zápisu detí do škôl v obci Štvrtok na Ostrove – 

prerokovanie návrhu 

 

6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 

 

7.  Úprava rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2012     

 

8. Programový rozpočet obce Štvrtok na Ostrove 2013 – 2015 (stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce) – prerokovanie návrhu 

 

9. Rozpočtový harmonogram obce Štvrtok na Ostrove na rok 2013 a rozpočet obce 

Štvrtok na Ostrove na rok 2013 (stanovisko hlavnej kontrolórky obce) – 

prerokovanie návrhu 
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10. Došlé žiadosti (MULTI SPEKTRUM s.r.o., Ondavská 3, Bratislava – žiadosť 

o kúpu pozemku, Puss Tamás, Funduš 337/25, Štvrtok na Ostrove – žiadosť 

o bezplatné poskytnutie kultúrneho domu, Združenie maďarských rodičov na 

Slovensku pri ZŠ s VJM, Štvrtok na Ostrove – žiadosť o finančný príspevok, Most 

four s.r.o., Strmé sady 7/A, Bratislava – žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej 

dokončením) 

 

            11. Ostatné (nájomné zmluvy – AREX, STOLEX, stav projektu – Zlepšenie 

energetickej hospodárnosti materskej školy s. č. 454, technický stav vykurovacieho 

systému MŠ, stav projektu „Zberný dvor Štvrtok na Ostrove“, pohostinstvo 

GÓÓÓL – napojenie na vlastný zdroj vody) 

 

 12. Diskusia 

 

 13. Záver      

 

 

  

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 dal následne hlasovať o programe zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje program zasadnutia 

OZ. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-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. Alžbeta Verébová. 

 

Za zapisovateľa bola vymenovaná p. Ing. Nora Dohoráková a za overovateľov zápisnice boli 

určení: p. Robert Németh a p. František Németh. 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje zloženie návrhovej 

komisie a overovateľov zápisnice. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-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.  
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Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne súhlasí s poskytnutým hlásením. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-III, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

2. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Štvrtok na Ostrove – prerokovanie návrhu 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Štvrtok na Ostrove, pričom 

informoval poslancov OZ o zmenách zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov, ako aj o skutočnosti, že v návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady už nie je možné taxatívne vymedziť poskytnutie „zľavy“ na poplatkoch 

za komunálne odpady v prípade dôchodcov. Táto skutočnosť je dôsledkom zmeny § 82 

zákona č. 582/2004 Z. z.. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje predložený návrh VZN 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Štvrtok na Ostrove, a to bez zmeny sadzby (výšky) daní a poplatkov za odvoz 

komunálneho odpadu z roku 2012. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

3. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Štvrtok na Ostrove – prerokovanie návrhu 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štvrtok na Ostrove. Starosta informoval 

o zmenách, ktoré nastali v dôsledku prijatia novej právne úpravy nakladania s odpadmi.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje predložený návrh VZN 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štvrtok 

na Ostrove. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

4. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove – prerokovanie 

návrhu 

 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Štvrtok na Ostrove. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje predložený návrh VZN 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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5. VZN o určení miesta a času zápisu detí do škôl v obci Štvrtok na Ostrove – 

prerokovanie návrhu 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do škôl 

v obci Štvrtok na Ostrove. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje predložený návrh VZN 

o určení miesta a času zápisu detí do škôl v obci Štvrtok na Ostrove. 

 

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

 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2013, ktorý poslanci 

OZ obdržali aj v písomnej forme predložila na zasadnutí OZ hlavná kontrolórka obce             

p. Ing. Nora Dohoráková. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2013.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

7. Úprava rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2012 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ II. úpravu rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 

2012 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce p. Ing. Nory Dohorákovej k uvedenej 

úprave rozpočtu a zároveň informoval poslancov OZ o nedoplatkoch na miestnych daniach 

a poplatkoch. Z podnikateľských subjektov má najväčší nedoplatok na dani z nehnuteľností 

spoločnosť AGRO BIO HUBICE, a.s., pričom výška tohto nedoplatku k 13.12.2012 

predstavuje sumu 17.221,25 €. V prípade, že uvedený nedoplatok nebude do 17.12.2012 obci 

uhradený pristúpi obec k vymahániu tejto pohľadávky formou exekúcie. V prípade fyzických 

osôb, ktoré majú nedoplatok na miestnych poplatkoch a daniach, pričom ich výška presiahne 

100,- €, obec rovnako pristúpi k ich vymáhaniu formou exekúcie. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje II. úpravu rozpočtu 

obce Štvrtok na Ostrove na rok 2012. 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-IX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

8. Programový rozpočet obce Štvrtok na Ostrove 2013 – 2015 (stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce) – prerokovanie návrhu 

 

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

2013 - 2015 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce p. Ing. Nory Dohorákovej, ktorá 

vo svojom stanovisku odporučila poslancom OZ  programový rozpočet obce Štvrtok na 

Ostrove na roky 2013 - 2015 schváliť bez výhrad.  
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Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce k programovému rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na roky 2013 – 

2015 a schvaľuje programový rozpočet obce Štvrtok na Ostrove na roky 2013 – 2015 bez 

výhrad. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-X, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

9. Most four s.r.o., Strmé sady 7/A, Bratislava – žiadosť o povolenie zmeny stavby pred 

jej dokončením 

 

Vzhľadom k tomu, že sa na zasadnutie OZ dostavili zástupcovia investora Most four 

s.r.o., Strmé sady 7/A, Bratislava (p. Ing. Benček a p. Ing. Baker), OZ pristúpilo 

k prerokovaniu žiadosti uvedenej spoločnosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, 

t. j. prípadnej zmeny Uznesenia Obecného zastupiteľstva Štvrtok na Ostrove číslo PL-9/2008-

XV zo dňa 23.10.2008.  

 Jedná sa o stavbu Obytnej zóny Štvrtok na Ostrove, ktorej zmena spočíva 

v prekategorizovaní a preprojektovaní pôvodnej obslužnej komunikácie na upokojenú 

komunikáciu. Základná šírka cestnej komunikácie by bola 5,5 m so šírkou zeleného pásu 2 m 

po oboch stranách komunikácie bez vybudovania chodníka pre chodcov. Zástupca starostu 

obce p. Robert Németh v tejto súvislosti uviedol, že OZ v územnom pláne obce zadalo pre 

novovytvorené lokality určité parametre ako šírka cesty, zeleň, chodníky a obec sa chce 

naďalej držať takto nastavených parametrov. Starosta obce uviedol, že tento investičný zámer 

bol s majiteľmi viackrát prerokovaný a boli dohodnuté parametre projektu, ktoré sú plne 

v súlade s územným plánom obce. 

Starosta obce dal následne hlasovať o žiadosti spoločnosti Most four s.r.o., Strmé sady 7/A, 

Bratislava o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.  

 

Hlasovalo sa nasledovne:  Za návrh hlasovalo 0 

   Proti   0 

   Zdržal sa  7  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie žiadosť 

spoločnosti Most four s.r.o., Strmé sady 7/A, Bratislava. 

  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-XI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

10. Rozpočtový harmonogram obce Štvrtok na Ostrove na rok 2013 a rozpočet obce 

Štvrtok na Ostrove na rok 2013 (stanovisko hlavnej kontrolórky obce) – prerokovanie 

návrhu 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ rozpočtový harmonogram obce Štvrtok na Ostrove na 

rok 2013 a uviedol, že v rámci rozpočtového harmonogramu ide o stanovenie termínov 

a zodpovedných osôb, poslancov obecného zastupiteľstva v procese zostavovania, 

schvaľovania, plnenia, zmien, monitorovania a hodnotenia rozpočtu obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje rozpočtový 

harmonogram obce Štvrtok na Ostrove na rok 2013 bez pripomienok.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-XII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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Ďalej starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 

2013 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce p. Ing. Nory Dohorákovej, ktorá vo 

svojom stanovisku k predloženému návrhu rozpočtu obce na rok 2013 odporučila poslancom 

OZ tento návrh rozpočtu schváliť.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje predložený návrh 

rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2013. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-XIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

11. Došlé žiadosti 

 

 

11.1  MULTI SPEKTRUM s.r.o., Ondavská 3, Bratislava – žiadosť o kúpu pozemku 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť spoločnosti MULTI SPEKTRUM s.r.o., 

Ondavská 3, 826 47 Bratislava o kúpu pozemku. Jedná sa o nasledovné pozemky: 

 

- parcela registra „C“ č. 614/54 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 207 m2, 

- parcela registra „C“ č. 614/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 240 m2, 

- parcela registra „C“ č. 614/56 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1120 m2, 

 

ktoré sú evidované Správou katastra Dunajská Streda na LV č. 570 v katastrálnom území 

Štvrtok na Ostrove, obec Štvrtok na Ostrove, okres Dunajská Streda, pričom predmetné 

parcely sa nachádzajú pod stavbami, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie žiadosť 

spoločnosti MULTI SPEKTRUM s.r.o., Ondavská 3, Bratislava o kúpu pozemkov:  

 

- parcela registra „C“ č. 614/54 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 207 m2, 

- parcela registra „C“ č. 614/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 240 m2, 

- parcela registra „C“ č. 614/56 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1120 m2, 

 

ktoré sú evidované Správou katastra Dunajská Streda na LV č. 570 v katastrálnom území 

Štvrtok na Ostrove, obec Štvrtok na Ostrove, okres Dunajská Streda a poveruje starostu obce 

zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na predmetné pozemky. 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-XIV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

11.2 Puss Tamás, Funduš 337/25, Štvrtok na Ostrove – žiadosť o bezplatné poskytnutie 

kultúrneho domu 

 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Puss Tamás, Funduš 337/25, Štvrtok na 

Ostrove, ktorý v mene rockových hudobných skupín Phoenix, Eye Beyond Sight a War is 

Ours žiada o povolenie na zorganizovanie vianočného rockového koncertu dňa 29.12.2012, 

v trvaní od 18:00 hod. do cca. 03:00 hod. v miestnom kultúrnom dome v Štvrtku na Ostrove 
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a zároveň o bezplatné poskytnutie kultúrneho domu na zorganizovanie vyššie uvedeného 

koncertu. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje pre Puss Tamás, 

Funduš 337/25, Štvrtok na Ostrove bezplatné poskytnutie kultúrneho domu v Štvrtku na 

Ostrove na zorganizovanie vianočného rockového koncertu hudobných skupín Phoenix, Eye 

Beyond Sight a War is Ours dňa 29.12.2012, v trvaní od 18:00 hod. do cca. 03:00 hod.    

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-XV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

11.3 Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s VJM, Štvrtok na Ostrove – 

žiadosť o finančný príspevok 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Združenia rodičov na Slovensku pri ZŠ s VJM 

v Štvrtku na Ostrove o finančný príspevok vo výške cca. 300,- € na spolufinancovanie aktivít 

programu súvisiaceho so zápisom detí do ZŠ s VJM Štvrtok na Ostrove na školský rok 2013 – 

2014. 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje pre Združenie rodičov 

na Slovensku pri ZŠ s VJM v Štvrtku na Ostrove finančný príspevok vo výške 300,- € na 

spolufinancovanie aktivít programu súvisiaceho so zápisom detí do ZŠ s VJM Štvrtok na 

Ostrove na školský rok 2013 - 2014.  

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-XVI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

12. Ostatné 

 

12.1 Predaj traktora – vyhodnotenie 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ neporušenú obálku s návrhom spoločnosti 

ŠAMBAZA, s.r.o., Gančháza 1112/1, 931 01 Šamorín, IČO: 36 256 501 na kúpu obecného  

poľnohospodárskeho kolesového traktora továrenskej značky ZŤS, ZETOR 10111,             

rok výroby 1987, počet náprav 2 - z toho poháňaných 1, ŠPZ - DS402AD s príslušenstvom a 

zároveň informoval poslancov OZ, že zámer predaja predmetného traktora s príslušenstvom 

bol zverejnený dňa 27.11.2012, pričom ponuky bolo treba v písomnej forme doručiť na OcÚ 

Štvrtok na Ostrove do 10.12.2012 .  

 

Súťaž bola zverejnená na: 

 

a, úradnej tabuli obce,  

b, internetovej stránke obce (www.stvrtoknaostrove.sk), 

 

pričom zámer predaja bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Štvrtok na 

Ostrove č. PL-5/2012-XI zo dňa 28.09.2012. Cenovú ponuku podal iba jediný záujemca, a to:  

ŠAMBAZA, s.r.o., Gančháza 1112/1, 930 01 Šamorín, IČO: 36 256 501.  

 

 

http://www.stvrtoknaostrove.sk/
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Následne sa pristúpilo k otvoreniu obálky s nasledovnou cenovou ponukou: 

 

- názov uchádzača: ŠAMBAZA, s.r.o., Gančháza 1112/1, 930 01 Šamorín, IČO: 36 256 501 

- ponúknutá kúpna cena: 2.500,80 €  

- návrh doručený na Obecný úrad v Štvrtku na Ostrove dňa 10.12.2012 a zaevidovaný pod    

č. 762/2012  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne: 

 

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

predložený návrh spoločnosti ŠAMBAZA, s.r.o., Gančháza 1112/1, 930 01 Šamorín,        

IČO: 36 256 501 na kúpu obecného poľnohospodárskeho kolesového traktora továrenskej 

značky ZŤS, ZETOR 10111, rok výroby 1987, počet náprav 2 - z toho poháňaných 1, ŠPZ - 

DS402AD s príslušenstvom za ponúknutú kúpnu cenu vo výške 2.500,80 € 

 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

 

1. predaj obecného poľnohospodárskeho kolesového traktora továrenskej značky ZŤS, 

ZETOR 10111, rok výroby 1987, počet náprav 2 - z toho poháňaných 1, ŠPZ - DS402AD 

s príslušenstvom pre záujemcu: ŠAMBAZA, s.r.o., Gančháza 1112/1, 930 01 Šamorín,       

IČO: 36 256 501 za kúpnu cenu vo výške 2.500,80 €  

 

2.  návrh kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Obec Štvrtok na Ostrove a kupujúcim 

ŠAMBAZA, s.r.o., Gančháza 1112/1, 930 01 Šamorín,  IČO: 36 256 501 

 

 

C/ p o v e r u j e 

 

starostu obce k podpísaniu kúpnej zmluvy a následne jej zverejnenie v zmysle ustanovení      

§ 47a Občianskeho zákonníka 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-XVII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

12.2 Nájomné zmluvy – AREX, STOLEX 

 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že nájomným zmluvám na prenájom nebytových 

priestorov vo vlastníctve obce Štvrtok na Ostrove s nájomníkmi: 

- AREX – Árpád Őry – výrobné stredisko jedál v budove miestneho kultúrneho domu 

Štvrtok na Ostrove, 

- STOLEX – Zsolt Németh – stolárska výroba v hosp. budove (areál „MH Štvrtok na 

Ostrove“), 

končí k 31.12.2012 platnosť. 
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Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje podpísanie dodatku na  

predĺženie platnosti nájomných zmlúv s nájomníkmi: 

- AREX – Árpád Őry – výrobné stredisko jedál v budove miestneho kultúrneho domu 

Štvrtok na Ostrove, 

- STOLEX – Zsolt Németh – stolárska výroba v hosp. budove (areál „MH Štvrtok na 

Ostrove“), 

 o 2 roky, t. j. do 31.12.2014.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-XVIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

12.3 Stav projektu – Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o zlom technickom stave budovy, ako aj 

vykurovacieho systému materskej školy, ktoré si vyžadujú nevyhnutnú rekonštrukciu. 

V súlade s uznesením OZ č. PL-5/2012-X zo dňa 28.09.2012 bol vypracovaný projekt 

s názvom „Zmena dokončenej stavby – Stavebné úpravy Zlepšenie energetickej 

hospodárnosti materskej školy“, ktorý bol spolu so žiadosťou o nenávratný finančný 

príspevok podaný na Environmentálny fond dňa 31.10.2012 a v súčasnosti sa čaká na 

rozhodnutie o prípadnom poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto 

projektu. 

 

 

12.4 Stav projektu – Zberný dvor Štvrtok na Ostrove 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že zajtra dňa 14.12.2012 bude na MŽP SR podaná 

Záverečná žiadosť o platbu, pričom finančné prostriedky vo výške cca. 22.000,- € by mala 

obec obdržať v priebehu I. štvrťroka 2013 po vykonaní kontroly zo strany MŽP SR. 

 

 

12.5 Pohostinstvo GÓÓÓL – napojenie na vlastný zdroj vody 

 

Zástupca starostu obce p. Robert Németh informoval poslancov OZ, že napriek tomu, že už 

v minulosti ústne požiadal vlastníkov pohostinstva GÓÓÓL, aby vykonali orezanie kríkov pri 

ich budove (na Trhovom námestí zo strany Hlavnej ulice pozdĺž miestnej komunikácie), tak 

doteraz toto orezanie nevykonali, pričom táto situácia ohrozuje aj bezpečnosť premávky na 

danom úseku cesty a zároveň požiadal starostu obce, aby uvedeným vlastníkom zaslal výzvu 

na orezanie predmetných kríkov v zmysle VZN č. 6/2008 o dodržaní čistoty a poriadku na 

území obce Štvrtok na Ostrove. 

 

Na základe otázky poslanca OZ ohľadom zásobovania prevádzky pohostinstva GÓÓÓL, 

starosta obce informoval poslancov OZ, že obec ešte niekedy v roku 2005 predala budovu     

s. č. 11, v ktorej sa v súčasnosti nachádza prevádzka pohostinstva GÓÓÓL, pričom tento 

objekt je stále napojený na obecnú studňu. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne rozhodlo, že objekt prevádzky 

pohostinstva GÓÓÓL sa najneskôr do 30.06.2013 musí odpojiť od obecnej studne.  

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-XIX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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12.6 Určenie rozsahu zmien v rozpočte obce vykonávaných starostom obce Štvrtok na 

Ostrove 

 

Starosta obce spolu s hlavnou kontrolórkou obce predložili poslancom OZ návrh uznesenia na 

určenie rozsahu zmien v rozpočte obce vykonávaných starostom obce Štvrtok na Ostrove. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne: 

 

A/  r u š í  

 

všetky doterajšie kompetencie starostu obce uvedené v predchádzajúcich uzneseniach, 

prípadne v interných smerniciach obce týkajúce sa vykonávania zmeny rozpočtu obce 

 

B/  s ch v a ľ u j e  
 

kompetencie starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v súlade s § 11, ods. 4 písm. b) zákona 

č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pri dodržaní ustanovení § 

14 ods. 1, ods. 2 písm a), b), c) a ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Vykonávanie zmien starostom obce 

Štvrtok na Ostrove sa vzťahuje aj na výdavky alokované v rôznych programoch programovej 

štruktúry rozpočtu obce. Ak v priebehu kalendárneho roka vznikne potreba úhrady, ktorá 

nebola (nie je) uvedená v rozpočte obce, starosta vykonáva zmeny: 

 

- v rozsahu úprav v jednotlivých prípadoch v rámci schváleného bežného rozpočtu do výšky 

2.500,- € 

- v rozsahu úprav v jednotlivých prípadoch v rámci schváleného kapitálového rozpočtu do 

výšky 3.500,- €  

 

C/ u k l a d á   

 

starostovi obce podať informáciu obecnému zastupiteľstvu o vykonaných a ním podpísaných 

zmenách rozpočtu v rámci jeho kompetencií v intervaloch raz za štvrťrok za podmienky, aby 

každá zmena rozpočtu bola opatrená stanoviskom hlavného kontrolóra obce 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-XX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

13. Diskusia 

 

13.1 Cenová ponuka na dodávku zemného plynu (ZSE, a.s.) 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ cenovú ponuku spoločnosti ZSE, a.s. na dodávku 

zemného plynu, v ktorej uvedená spoločnosť ponúkla fixnú cenu zemného plynu na 3 roky, 

ktorá je o 16,5 % nižšia ako u súčasného dodávateľa plynu – SPP, a.s.. V prípade, ak by obec 

prešla k novému dodávateľovi (ZSE, a.s.), prinieslo by to značné úspory finančných 

prostriedkov, ktoré obec vynakladá na vykurovanie obecných budov. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje uzatvorenie novej 

zmluvy na dodávku zemného plynu s dodávateľom ZSE, a.s.. 

  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2012-XXI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ o: 

 

- stave reklamácie poškodeného obecného traktorového prívesu, ktorý si obec zaobstarala 

v rámci projektu EÚ s názvom „Zberný dvor Štvrtok na Ostrove“ 

- zámere kúpy nového osobného motorového vozidla DACIA v cene cca. 9.000,- € 

 

 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  _________________________ 

 

 

 

 

František Németh  _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapísala:  Ing. Nora Dohoráková  


