
            PL-1/2013 

Z Á P I S N I C A 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove konaného dňa 01.02.2013 

 

 

Prítomní: 

  

Poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny (6 poslancov) 

Mgr. Péter Őry – starosta obce  

Ing. Robert Faragó – prednosta OcÚ 

Ing. Nora Dohoráková – hlavná kontrolórka obce 

 

 

Ospravedlnení: 

 

Rita Tomanovičová – poslanec OZ 

Alžbeta Verébová – poslanec OZ 

Ľudovít Puss – 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. Došlé žiadosti (žiadosti o finančný príspevok: FC Štvrtok na Ostrove, Cena 

maďarskej hudby na Slovensku - Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj polgári 

társulás, Základná organizácia SČK Štvrtok na Ostrove, Baba – mama klub, Štvrtok 

na Ostrove, Csemadok - Játékvár – Játszóház, Štvrtok na Ostrove, 66. Számú Szent 

Jakab Cserkészcsapat, Lekárska služba prvej pomoci v Šamoríne, žiadosť o opravu 

kanalizačného potrubia – Tibor Valacsay, Školský rad 391/36, Štvrtok na Ostrove, 

žiadosť o poskytnutie kultúrneho domu - Základná organizácia SČK Štvrtok na 

Ostrove, žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - Most four s.r.o., 

Strmé sady 7/A, Bratislava) 

 

 3. Ostatné (ponuka na prenájom novej telefónnej ústredne) 

 

 4. Diskusia 

 

 5. 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 6 poslanci a zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

 

Starosta obce navrhol zmenu programu zasadnutia doplnením nových bodov programu, a to 

bod č. 2 - MULTI SPEKTRUM s.r.o., Ondavská 3, Bratislava - žiadosť o kúpu pozemku 

a bod č. 3  - Štatút obecnej knižnice v Štvrtku na Ostrove.  

 

Starosta obce dal následne hlasovať o zmene programu zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje zmenu programu 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-I, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

a, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov: p. Ing. Ladislav Kállai                                                       

a  p. František Németh. 

 

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

určení: p. Ferenc Kiss a p. Anaklét Nagy. 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje zloženie návrhovej 

komisie a overovateľov zápisnice. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-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-1/2013-III, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

2. MULTI SPEKTRUM s.r.o., Ondavská 3, Bratislava - žiadosť o kúpu pozemku 

 

Starosta obce v súvislosti so žiadosťou spoločnosti MULTI SPEKTRUM s.r.o., Ondavská 3, 

826 47 Bratislava o kúpu obecných pozemkov predložil poslancom OZ znalecký posudok     

č. 01/2013 vypracovaný Ing. Ingrid Ščepková, Rajecká 28, 821 07 Bratislava na pozemky:  

 

- parcela registra „C“ č. 614/54 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 207 m2, 
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- 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 - pozemky sa nachádzajú pod stavbami, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti 

MULTI SPEKTRUM s.r.o., Ondavská 3, 826 47 Bratislava. 

 

Znalecký posudok bol vypracovaný na základe žiadosti spoločnosti MULTI SPEKTRUM 

s.r.o., Ondavská 3, 826 47 Bratislava o kúpu obecných pozemkov a poverenia starostu obce 

zabezpečiť  vypracovanie predmetného posudku v súlade s uznesením OZ č. PL-6/2012-XIV 

zo dňa 13.12.2012. Všeobecná hodnota oceňovaných pozemkov bola vo vypracovanom 

znaleckom posudku stanovená na 38 600,- €. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie znalecký 

posudok č. 01/2013 vypracovaný Ing. Ingrid Ščepková, Rajecká 28, 821 07 Bratislava vo veci 

stanovenia všeobecnej hodnoty 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 

zahájiť so žiadateľom MULTI SPEKTRUM s.r.o., Ondavská 3, 826 47 Bratislava rokovania 

vo veci možného predaja pozemkov s tým, že v prípade dohody so zreteľom na skutočnosť, 

že budovy – stavby nachádzajúce sa na týchto parcelách - pozemkoch sú vo výlučnom 

vlastníctve žiadateľa, starosta obce predloží obecnému zastupiteľstvu návrh kúpnej zmluvy. 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

3. Štatút obecnej knižnice v Štvrtku na Ostrove 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie  návrh Štatútu obecnej knižnice 

v Štvrtku na Ostrove, pričom uviedol, že v zmysle § 4 ods. 2. tohto Štatútu obecné 

zastupiteľstvo menuje a odvoláva knihovníka a zároveň do tejto funkcie navrhol - p. Erika 

Feketevízi. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje predložený návrh 

Štatútu obecnej knižnice v Štvrtku na Ostrove a menuje za knihovníka - p. Erika Feketevízi.  

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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4. Došlé žiadosti 

 

4.1  Žiadosti o finančný príspevok 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ nasledovné žiadosti o finančný príspevok na rok 2013: 

 

- žiadosť o finančný príspevok pre občianske združenie DAJORI, Štvrtok na Ostrove 

- žiadosť o finančný príspevok pre miestnu organizáciu CSEMADOK „Játszóház 

Játékvár“, Štvrtok na Ostrove 

- žiadosť o finančnú podporu pre Footbal Club Štvrtok na Ostrove 

- žiadosť o finančný príspevok pre občianske združenie SPOLOČNOSŤ 

ŠTVRTOČANOV SVÄTÉHO JAKUBA 

- žiadosť o finančný príspevok pre miestny Baba – mama klub, Štvrtok na Ostrove 

- žiadosť o finančný príspevok pre 66. számu Szent Jakab Cserkészcsapat – miestna 

skupina skautov 

- žiadosť o finančný príspevok pre základnú organizáciu SČK Štvrtok na Ostrove 

- žiadosť o finančný príspevok pre miestnu organizáciu – spevácky zbor Štvrtok na 

Ostrove „DALOSKÖR“ 

- žiadosť o finančný príspevok pre hudobnú skupinu WAR IS OURS, Fodor Péter, 

Štvrtok na Ostrove 

- žiadosť o finančný príspevok pre Lekársku službu prvej pomoci v Šamoríne 

prevádzkovanú spoločnosťou K Gryf, s.r.o., Pomlejská cesta 412/40, Šamorín 

- žiadosť o finančný príspevok pre občianske združenie Cena maďarskej hudby na 

Slovensku – HARMÓNIA – Szlovákiai Magyar Zenei Díj, Jarková 12, 946 51 

Nesvady 

- žiadosť o finančný príspevok na osvetlenie exteriéru farského kostola sv. Jakuba – 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Jakuba, Hlavná 2, 930 40 Štvrtok na Ostrove 

- žiadosť o finančný príspevok na obnovu kultúrnej pamiatky (farský kostol sv. Jakuba 

v Štvrtku na Ostrove) – Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Jakuba, Hlavná 2, 930 40 

Štvrtok na Ostrove  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje poskytnutie finančného 

príspevku pre žiadateľov na rok 2013 nasledovne: 

 

- finančný príspevok pre občianske združenie DAJORI, Štvrtok na Ostrove vo výške 

330,- € 

- finančný príspevok pre miestnu organizáciu CSEMADOK „Játszóház Játékvár“, 

Štvrtok na Ostrove vo výške 330,- € 

- finančný príspevok pre občianske združenie SPOLOČNOSŤ ŠTVRTOČANOV 

SVÄTÉHO JAKUBA vo výške 330,- € 

- finančný príspevok pre 66. számu Szent Jakab Cserkészcsapat – miestna skupina 

skautov vo výške 330,- € 

- finančný príspevok pre základnú organizáciu SČK Štvrtok na Ostrove vo výške 330,- 

€ 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne neschvaľuje poskytnutie 

finančného príspevku na rok 2013 pre nasledovných žiadateľov – subjekty bez právnej 

subjektivity: 

 

-  miestny Baba – mama klub, Štvrtok na Ostrove  

- miestna organizácia – spevácky zbor Štvrtok na Ostrove „DALOSKÖR“  

- hudobná skupina WAR IS OURS, Fodor Péter, Štvrtok na Ostrove 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-VII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

 Žiadosť o finančnú podporu pre Footbal Club Štvrtok na Ostrove 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove schvaľuje pre Footbal Club Štvrtok na 

Ostrove poskytnutie finančnej dotácie vo výške 8 000,- €.   

 

 

Hlasovalo sa nasledovne:  Za návrh hlasovalo 5 

   Proti   0 

   Zdržal sa  1 Anaklét Nagy 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

 Žiadosť o finančný príspevok pre Lekársku službu prvej pomoci v Šamoríne 

prevádzkovanú spoločnosťou K Gryf, s.r.o., Pomlejská cesta 412/40, Šamorín. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne neschvaľuje žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku pre Lekársku službu prvej pomoci v Šamoríne 

prevádzkovanú spoločnosťou K Gryf, s.r.o., Pomlejská cesta 412/40, Šamorín.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-IX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

 Žiadosť o finančný príspevok pre občianske združenie Cena maďarskej hudby na 

Slovensku – HARMÓNIA – Szlovákiai Magyar Zenei Díj, Jarková 12, 946 51 Nesvady.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne neschvaľuje žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku pre občianske združenie Cena maďarskej hudby na 

Slovensku – HARMÓNIA – Szlovákiai Magyar Zenei Díj, Jarková 12, 946 51 Nesvady. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-X, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

  Žiadosť o finančný príspevok vo výške cca. 1 800,- € na osvetlenie exteriéru farského 

kostola sv. Jakuba – Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Jakuba, Hlavná 2, 930 40 Štvrtok na 

Ostrove. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie žiadosť 

o finančný príspevok na osvetlenie exteriéru farského kostola sv. Jakuba – Rímskokatolícka 

cirkev, farnosť sv. Jakuba, Hlavná 2, 930 40 Štvrtok na Ostrove a poveruje starostu obce 

iniciovať stretnutie poslancov OZ a predstaviteľov Cirkevnej rady farnosti sv. Jakuba 
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v Štvrtku na Ostrove vo veci prerokovania možností finančnej podpory uvedeného 

investičného zámeru a po stretnutí žiadosť opätovne predložiť na zasadnutie OZ. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-XI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
 

 Žiadosť o finančný príspevok v min. výške 5 000,- € na obnovu kultúrnej pamiatky (farský 

kostol sv. Jakuba v Štvrtku na Ostrove) – Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Jakuba, Hlavná 

2, 930 40 Štvrtok na Ostrove 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie žiadosť 

o finančný príspevok na obnovu kultúrnej pamiatky (farský kostol sv. Jakuba v Štvrtku na 

Ostrove) – Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Jakuba, Hlavná 2, 930 40 Štvrtok na Ostrove 

a poveruje starostu obce iniciovať stretnutie poslancov OZ a predstaviteľov Cirkevnej rady 

farnosti sv. Jakuba v Štvrtku na Ostrove vo veci prerokovania možností spoločnej spolupráce 

v oblasti ďalšieho rozvoja obce, ako aj možností finančnej podpory uvedeného investičného 

zámeru a po stretnutí žiadosť opätovne predložiť na zasadnutie OZ. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-XII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

4.2 Žiadosť o finančný príspevok – Dobrovoľný hasičský zbor Štvrtok na Ostrove 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o finančný príspevok pre Dobrovoľný hasičský 

zbor Štvrtok na Ostrove na zorganizovanie oslavy 130. výročia založenia Dobrovoľného 

hasičského zboru Štvrtok na Ostrove. Finančný príspevok by bol použitý na úhradu nákladov 

súvisiacich so slávnostným programom a nevyhnutnú modernizáciu hasičskej techniky 

miestneho dobrovoľného hasičského zboru. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie žiadosť 

o finančný príspevok pre Dobrovoľný hasičský zbor Štvrtok na Ostrove na zorganizovanie 

oslavy 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Štvrtok na Ostrove s tým, že 

žiadosť po upresnení nákladov opätovne prerokuje. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-XIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

4.3 Žiadosť o pridelenie miestnosti v miestom kultúrnom dome 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť miestnej organizácie Slovenského červeného 

kríža o pridelenie miestnosti v miestnom kultúrnom dome v súvislosti s konaním 

fašiangového sprievodu dňa 09.02.2013. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje pre miestnu 

organizáciu Slovenského červeného kríža bezplatné pridelenie kultúrneho domu v Štvrtku na 

Ostrove v súvislosti s konaním fašiangového sprievodu dňa 09.02.2013. 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-XIV, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 
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4.4 Žiadosť o opravu kanalizačného potrubia – Tibor Valacsay, Školský rad 391/36, 

Štvrtok na Ostrove 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Tibor Valacsay, Školský rad 391/36, Štvrtok 

na Ostrove o opravu kanalizačného potrubia na ulici Školský rad na ceste pri dome č. 391/36. 

Starosta obce v tejto súvislosti uviedol, že obec si nechala vyhotoviť kamerový monitoring 

kanalizačného potrubia v tomto úseku, ktorým sa zistilo, že porucha je na kanalizačnej 

prípojke a nie na verejnej kanalizácii. Podľa § 3 ods. (4) bod h) zákona č. 442/2002 Z. z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 

Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach sa za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť nepovažujú 

kanalizačné prípojky. Ďalej podľa § 4 ods. (2) vyššie uvedeného zákona „Kanalizačná 

prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta 

vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie 

kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie; toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. 

Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je 

pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje 

osobitný predpis.2)“. Opravu a údržbu kanalizačnej prípojky má vykonávať vlastník 

nehnuteľnosti pripojenej touto kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizáciu.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove berie na vedomie žiadosť Tibor Valacsay, 

Školský rad 391/36, Štvrtok na Ostrove o opravu kanalizačného potrubia na ulici Školský rad 

na ceste pri dome č. 391/36 a konštatuje, že podľa § 3 ods. (4) bod h) zákona č. 442/2002 Z. z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 

Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach sa za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť nepovažujú 

kanalizačné prípojky. Ďalej podľa § 4 ods. (2) vyššie uvedeného zákona „Kanalizačná 

prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta 

vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie 

kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie; toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. 

Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je 

pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje 

osobitný predpis.2)“. Opravu a údržbu kanalizačnej prípojky má vykonávať vlastník 

nehnuteľnosti pripojenej touto kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizáciu.  

  

 

 

Hlasovalo sa nasledovne:  Za návrh hlasovalo 5 

   Proti   0 

    Zdržal sa  1 Anaklét Nagy 

 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-XV, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

 

 

4.5 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením – Most four s.r.o., Strmé 

sady 7/A, 841 01 Bratislava 

 

Starosta obce privítal predstaviteľov spoločnosti BH Site Management, s.r.o., Bratislava       

(p. Ing. Benček a p. Ing. Baker), ktorý zastupujú spoločnosť Most four s.r.o., Bratislava vo 

veci žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením. Zmena stavby pred jej 

dokončením má dosah na prípadnú zmenu stanoviska Obecného zastupiteľstva obce Štvrtok 
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na Ostrove schváleného uzneseniami Obecného zastupiteľstva obce Štvrtok na Ostrove číslo 

PL-9/2008-XV zo dňa 23.10.2008 a číslo PL-6/2009-IV zo dňa 16.07.2009. 

 

Jedná sa o stavbu Obytnej zóny – Obec 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 a so zmenou 

regulatívy osadenia rodinných domov. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie  žiadosť 

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

dokončením (Obytná zóna – Obec Štvrtok na Ostrove) a rozhodlo, že svoje Uznesenie č. PL-

9/2008-XV zo dňa 23.10.2008 a Uznesenie č. PL-6/2009-IV zo dňa 16.07.2009 v danej veci 

nebude meniť. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-XVI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

5. Ostatné 

 

5.1 I. Úprava rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2013  

 

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

2013 v rámci ktorej sa má presunúť suma 35 000,- € z rezervného fondu a to: 

 

- na kapitálové výdavky na rekonštrukciu kultúrneho domu 20 000,- €, 

- na splátku istiny úveru VÚB, a.s. 15 000,- €, 

 

Zároveň sa presúva suma 1 500,- € do rozp. položky oprava hasičského motorového čerpadla 

(požiarna ochrana).  

Ďalšie zmeny v rámci I. úpravy rozpočtu obce sa nachádzajú v dokumente – Zmena rozpočtu 

obce Štvrtok na Ostrove na rok 2013 /rozpočtové opatrenie č. 1/. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce k I. úprave rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2013 a 

schvaľuje predložený návrh I. úpravy rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2013.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-XVII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

5.2 Nájomná zmluva – PROCIVIS, o. z. 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcej rekonštrukcii zasadačky v budove 

obecného úradu vedľa priestorov pošty. Rekonštrukcia pozostáva z montáže 

sadrokartónového stropu a stien, štrukturovanej kabeláže, novej elektroinštalácie vrátane 

výmeny svietidiel, výmeny radiátorov, interiérových dverí, maľovky a výmeny podlahovej 

krytiny. Uvedené priestory v súčasnosti prenajíma občianske združenie PROCIVIS, ktoré 

zároveň financuje aj rekonštrukčné práce, pričom náklady na túto rekonštrukciu, by združenie 

chcelo zohľadniť, resp. odpočítať zo sumy nájomného. 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove berie na vedomie informáciu starostu obce 

ohľadom prebiehajúcej rekonštrukcii zasadačky v budove obecného úradu vedľa priestorov 
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pošty, ktorú realizuje občianske združenie PROCIVIS s tým, že po upresnení celkových 

nákladov rekonštrukcie opätovne prerokuje možnosť kompenzácie týchto nákladov pre 

občianske združenie vo forme odpustenia, resp. odpočítania alikvotnej výšky nájomného. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-1/2013-XVIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

5.3 Cenová ponuka na prenájom novej telefónnej ústredne 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ cenovú ponuku spoločnosti ARCHA TELECOM, spol. 

s r.o. na prenájom novej telefónnej ústredne. Starosta obce v tejto veci uviedol, že vzhľadom 

na novo vybudovaný fungujúci komunikačný systém obecného úradu, by nebolo dobré v ňom 

robiť opätovne nejaké zmeny. 

 

 

6. Diskusia 

 

Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ o: 

 

- prevádzkových nákladoch kanalizácie a cintorína za obdobie 2010 – 2012 

 

 

 7. Záver 

 

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

zastupiteľstva ukončil.   

 

 

 

 

                           _________________________ 

                                             Mgr. Péter Őry 

             starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:   Ferenc Kiss   _________________________ 

 

 

 

 

Anaklét Nagy   _________________________ 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Robert Faragó  


