
 PL-8/2010
Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove konaného dňa 17.09.2010

Prítomní: 
Poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny (7 poslancov)
Ing. Nora Dohoráková – hlavná kontrolórka obce

Ospravedlnení:

Kiss Ferenc – poslanec OZ
Ing. Ladislav Pronay – poslanec OZ

Program:

1. Otvorenie
a, Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
b, Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí

2. Monitorovacia  správa  programového  rozpočtu  obce  Štvrtok  na  Ostrove  za 
1. polrok 2010

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe za 1. polrok 2010

4.  VZN – Rokovací poriadok OZ Štvrtok na Ostrove - návrh

5.  VÚB úverová zmluva – kúpa tzv. starej školy 

6. Rekonštrukcia školy – stav projektu /obnova spojovacej chodby/

7. Diskusia

8. Záver

1. Zahájenie

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

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.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-8/2010-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 
Silvester Lagó.

Za zapisovateľa  bol  vymenovaný  p.  Ing.  Robert  Faragó a za  overovateľov  zápisnice  boli 
určení: p. Rita Tomanovičová a p. Štefan Csöllei.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove jednohlasne  schvaľuje  zloženie  návrhovej 
komisie a overovateľov zápisnice.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-8/2010-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-8/2010-III, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

2. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove za 1. polrok 
2010 

Starosta obce predložil poslancom OZ monitorovaciu správu programového rozpočtu za 1. 
polrok 2010.  

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje monitorovaciu správu 
programového rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove za 1. polrok 2010. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-8/2010-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k     monitorovacej správe za 1. polrok 2010   

Hlavná kontrolórka obce Ing. Nora Dohoráková predložila poslancom OZ svoje stanovisko k 
monitorovacej  správe programového rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove za 1. polrok 2010, 
ktorým  na  základe  ňou  zistených  skutočností  odporučila  poslancom  OZ  schváliť 
monitorovaciu správu  programového rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove k 30.06.2010. 

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  berie  na  vedomie  stanovisko 
hlavnej  kontrolórky  obce  Ing.  Nora  Dohoráková  k monitorovacej  správe  programového 
rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove za 1. polrok 2010.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-8/2010-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

4. VZN – rokovací poriadok OZ Štvrtok na Ostrove – návrh
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Starosta  obce  predložil  poslancom  OZ  návrh  VZN  –  rokovací  poriadok  Obecného 
zastupiteľstva  Štvrtok  na  Ostrove,  ktorý  bol  vypracovaný  v zmysle  aktuálnej  novelizácie 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  schvaľuje  predložený  návrh 
VZN – rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Štvrtok na Ostrove bez pripomienok. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-8/2010-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

5. VÚB úverová zmluva – kúpa tzv. starej školy

Starosta  obce  informoval  poslancov OZ o zvýšení  navrhovanej  úrokovej  sadzby úveru od 
VÚB, a.s. na kúpu budovy „starej školy a priľahlých pozemkov z 1,8 % + EUROBRIBOR na 
2,1  %  +  EUROBRIBOR  v dôsledku  aktuálneho  zvýšenia  základnej  úrokovej  sadzby  na 
peňažnom trhu.
Ďalej  v  súvislosti  s prijatím úveru  na  kúpu budovy „starej  školy“  a priľahlých  pozemkov 
starosta  obce  uviedol,  že  na  základe  požiadavky  VÚB,  a.s.  je  nevyhnutné  upresniť  text 
pôvodne prijatého uznesenia OZ č. PL-4/2010-IX zo dňa 21.05.2010, a to nasledovne:

Obecné zastupiteľstvo 

A/ s ch v a ľ u j e

1. kúpu stavby „starej školy“, s. č. 4 postavenej na pozemku parc. č. 165/4 a kúpu pozemkov, 
a to pozemku parc. č. 165/1 o výmere 604 m2 zastavané plochy a nádvoria a pozemku parc. č. 
165/4 o výmere 248 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 448, k. ú. Štvrtok 
na Ostrove, v sume 71 100 EUR

2. prijatie dlhodobého investičného úveru v sume 71 100 EUR na financovanie kúpy stavby 
„starej školy“ s. č. 4, postavenej na pozemku parc. č. 165/4 a kúpy pozemkov, a to pozemku 
parc.  č.  165/1  o výmere  604  m2  zastavané  plochy  a nádvoria  a pozemku  parc.  č.  165/4 
o výmere 248 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 448, k. ú. Štvrtok na 
Ostrove

3.  zabezpečenie  dlhodobého  investičného  úveru  poskytnutého  v sume  71 100  EUR  (na 
financovanie kúpy stavby „starej školy“, s. č. 4 postavenej na pozemku parc. č. 165/4 a kúpy 
pozemkov, a to pozemku parc. č. 165/1 o výmere 604 m2 a pozemku parc. č . 165/4 o výmere 
248 m2,  k.  ú.  Štvrtok  na  Ostrove,  LV č.  448)  vo  forme  vystavenia  blankozmenky  obce 
a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  súhlasí  so  zmenou  úrokovej 
sadzby vo výške 2,1 % + EUROBRIBOR.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-8/2010-VII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje:

1. kúpu stavby „starej školy“, s. č. 4 postavenej na pozemku parc. č. 165/4 a kúpu pozemkov, 
a to pozemku parc. č. 165/1 o výmere 604 m2 zastavané plochy a nádvoria a pozemku parc. č. 
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165/4 o výmere 248 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 448, k. ú. Štvrtok 
na Ostrove, v sume 71 100 EUR

2. prijatie dlhodobého investičného úveru v sume 71 100 EUR na financovanie kúpy stavby 
„starej školy“ s. č. 4, postavenej na pozemku parc. č. 165/4 a kúpy pozemkov, a to pozemku 
parc.  č.  165/1  o výmere  604  m2  zastavané  plochy  a nádvoria  a pozemku  parc.  č.  165/4 
o výmere 248 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 448, k. ú. Štvrtok na 
Ostrove

3.  zabezpečenie  dlhodobého  investičného  úveru  poskytnutého  v sume  71 100  EUR  (na 
financovanie kúpy stavby „starej školy“, s. č. 4 postavenej na pozemku parc. č. 165/4 a kúpy 
pozemkov, a to pozemku parc. č. 165/1 o výmere 604 m2 a pozemku parc. č . 165/4 o výmere 
248 m2,  k.  ú.  Štvrtok  na  Ostrove,  LV č.  448)  vo  forme  vystavenia  blankozmenky  obce 
a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke

Bolo prijaté uznesenie č. PL-8/2010-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

6. Rekonštrukcia školy – stav projektu /obnova spojovacej chodby/

Starosta obce informoval poslancov OZ, že v rámci stavebných prác na rekonštrukcii miestnej 
ZŠ  Štvrtok  na  Ostrove  (projekt  s názvom:  „Zvyšovanie  kvality  vzdelávania  v školskom 
zariadení obce Štvrtok na Ostrove“) boli vykonané práce nad rámec výkonov dohodnutých 
v podpísanej  zmluve  o dielo.  Jedná  sa  hlavne  o stavebné  práce  týkajúce  sa  komplexnej 
rekonštrukcie spojovacej chodby medzi budovou ZŠ a telocvičňou, výmena radiátorov v soc. 
zariadeniach,  hromozvod,  atď.,  tak  ako  to  už  bolo  prezentované  na  predchádzajúcich 
zasadnutiach  OZ.   Na  základe  vyššie  uvedeného  bude  nevyhnutné  podpísať  dodatok 
k podpísanej  zmluve  o dielo za stavebné práce nad rámec pôvodne dohodnutých výkonov 
s dodávateľom stavebných prác – ÁTRIUM Álló Ladislav, Horná Potôň 345, 930 36 Horná 
Potôň, IČO: 30 080 118.    

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje podpísanie dodatku k 
podpísanej  zmluve  o dielo  za  stavebné  práce  nad  rámec  pôvodne  dohodnutých  výkonov 
s dodávateľom stavebných prác – ÁTRIUM Álló Ladislav, Horná Potôň 345, 930 36 Horná 
Potôň, IČO: 30 080 118.

Bolo prijaté uznesenie č. PL-8/2010-IX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

7. Diskusia

Starosta  obce  informoval  poslancov  OZ  o pokazenej  rozhlasovej  ústredne  a nutnosti 
zakúpenia  novej,  nakoľko pôvodná rozhlasová  ústredňa  je  už zastaralá  a nie  je  rentabilné 
vykonať  jej  opravu.  Starosta  obce  v tejto  súvislosti  vyžiadal  3  cenové  ponuky  na  novú 
rozhlasovú  ústredňu,  pričom  najvýhodnejšou  bola  ponuka  dodávateľa  EMPEMONT 
SLOVAKIA s.r.o., Bôrik 7/A, 811 01 Bratislava s cenou 1 780,- € (ústredňa 1 500 W, veža, 
mikrofón,  doprava,  montáž).  Zakúpenie rozhlasovej ústredne bude mať dopad na rozpočet 
obce,  pričom tento  výdavok  bude  treba  zapracovať  do  rozpočtu  obce  pri  jeho  najbližšej 
úprave.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Štvrtok  na  Ostrove  jednohlasne  schvaľuje  zakúpenie  novej 
rozhlasovej  ústredne  od  dodávateľa  EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.,  Bôrik  7/A,  811  01 
Bratislava v cene 1 780,- € (ústredňa 1 500 W, veža, mikrofón, doprava, montáž).
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Bolo prijaté uznesenie č. PL-8/2010-X, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
8. Záver

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

                     _________________________
                                        Mgr. Péter Őry

             starosta obce

Overovatelia: Rita Tomanovičová _________________________

Štefan Csöllei _________________________

Zapísal: Ing. Robert Faragó
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