PL-2/2013

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove konaného dňa 21.03.2013
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
Alžbeta Verébová- poslanec OZ
Hostia:
Mgr. Katarína Karácsonyová
Mgr. Oľga Bogárová
Mgr. Brigitta Véghová

1. Otvorenie
a, Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
b, Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí
2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Štvrtok na Ostrove –
prerokovanie finančnej situácie
3.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Jakuba, Hlavná 2, Štvrtok na Ostrove –
opätovné prerokovanie žiadostí o finančnú podporu

4.

Dobrovoľný hasičský zbor Štvrtok na Ostrove – opätovné prerokovanie žiadosti
o finančný príspevok (predloženie kalkulácie nákladov oslavy 130. výročia
založenia zboru)

5. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. – návrh poistenia majetku
6. Deň obce – organizačné zabezpečenie
7. II. Úprava rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2013 a stanovisko hlavnej
kontrolórky k uvedenému návrhu
8. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 31.12.2012 a stanovisko hlavnej
kontrolórky k uvedenej správe
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2012 (vyhodnotenie
plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 31.12.2012)

10. Správa o výsledku následnej finančnej kontrole za II. polrok 2012
11. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v roku 2013 – ustanovenie
vedúcich a členov kontrolných skupín
12. Došlé žiadosti (Poľovnícke združenie Družba Štvrtok na Ostrove – žiadosť
o finančnú podporu, Jednota dôchodcov na Slovensku- základná organizácia
Štvrtok na Ostrove – žiadosť o finančnú podporu, Združenie HŽO pre odvádzanie
odp. vôd, Hubice č. 28)
13. Ostatné (nájomná zmluva PRO CIVIS, o. z. – opätovné prerokovanie, cenové
ponuky: Kazimír Cséfalvay, Veľké Úľany, Technat s.r.o., Bratislava, technický stav
strechy budovy kultúrneho domu – časť nad pódiom, zdravotné stredisko –
zásobovanie budovy vodou)
14. Diskusia
15. 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 navrhol zmenu programu zasadnutia vybratím bodu č. 3 Rímskokatolícka
cirkev, farnosť sv. Jakuba, Hlavná 2, Štvrtok na Ostrove- opätovné prerokovanie žiadostí
o finančnú podporu zo zasadnutia, pričom dal následne hlasovať o zmene programu
zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje zmenu programu
zasadnutia OZ.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-I, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
a, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov: p. František Németh a p. Rita
Tomanovičová.
Za zapisovateľa bol vymenovaný p. Ing. Róbert Faragó a za overovateľov zápisnice boli
určení: p. Anaklét Nagy a p. Ing.Karol Kállay
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje zloženie návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-II , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
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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 2013 sú priebežne plnené.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne súhlasí s poskytnutým hlásením.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-III, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Štvrtok na Ostrove –
prerokovanie finančnej situácie
Starosta obce osobitne privítal predstaviteľov miestnej základnej školy a následne odovzdal
slovo riaditeľke ZŠ s VJM Štvrtok na Ostrove p. Brigitta Végh, ktorá prítomným
prezentovala finančnú situáciu ZŠ s VJM Štvrtok na Ostrove po úprave rozpočtu na rok 2013
nasledovne:
-stanovený rozpočet vo výške normatívnych finančných prostriedkov stanovených nápočtom
normatívov na počet žiakov školy je nasledovný:
610 – mzdy a platy
100.360,620 – odvody do poisťovní 31.480,630 – tovary a služby
16.960,Celkom
148.800,-hlavným problémom prevádzkovania ZŠ s VJM, vzhľadom na normatívne financovanie v
školstve podľa počtu žiakov je neustále klesajúci počet zapísaných žiakov,
-doteraz každoročne sme v rámci dohadovacieho konania dostali pridelené finančné
prostriedky na dofinancovanie potrieb školy,
-počet žiakov školy je momentálne 65, je to číslo, pri ktorom už je veľmi riskantné spoliehať
sa na úspešné dohadovacie konanie,
- bez spájania ročníkov školy stav bude neudržateľný, nebudú pokryté všetky bežné výdavky
potrebné na chod školy (mzdy, energie, tovary a služby,...).
Ako ďalšie návrhy opatrení odzneli:
- spojenie ZŠ s VJM a ZŠ pod spoločné riaditeľstvo
- presun materskej školy (MŠ) do budovy ZŠ
- spojenie školskej jedálne pri ZŠ so školskou jedálňou pri MŠ
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie informáciu
o finančnej situácii ZŠ s VJM.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove
A/ poveruje
riaditeľku ZŠ s VJM – p. Brigitta Végh, aby do jedného mesiaca pripravila analýzu
o očakávanej počte žiakov do piatich rokov a následne vypracovala finančnú analýzu pre
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prípad zlúčenia oboch škôl respektíve na ostatné možnosti riešenia, aby obecné zastupiteľstvo
malo potrebné podklady k racionálnemu rozhodnutiu.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

3. Dobrovoľný hasičský zbor Štvrtok na Ostrove- opätovné prerokovanie žiadosti
o finančný príspevok (predloženie kalkulácie nákladov oslavy 130. Výročia založenia
zboru).
Starosta obce predložil poslancom OZ predbežnú kalkuláciu nákladov oslavy 130.výročia
založenia zboru.
zabezpečenie občerstvenia pre súťažiacich
zabezpečenie celkového financovania oslavy (hostia, ukážka vyprošťovania a hasenia
horiaceho auta atď.)
Dobrovoľný hasičský zbor Štvrtok na Ostrove, po vyjasnení organizačných záležitostí
predloží konečný návrh i rozpočet na oslavy 130. výročia založenia zboru.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie predbežnú
kalkuláciu nákladov na zorganizovanie oslavy 130. výročia založenia Dobrovoľného
hasičského zboru Štvrtok na Ostrove s tým, že po predložení konečného návrhu i rozpočtu
oslavy 130. výročia založenie zboru opätovne prerokuje.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

4. KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.- návrh poistenia majetku
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh zmeny zmlúv na poistenie majetku –
vypracované Prvou Komunálnou a Finančnou spoločnosťou a.s.. V zmysle analýzy je možné
znížiť poplatok za poistenie majetku o 355,65 €, a to pri zvýšení hodnoty poisteného majetku
a rozšírení poistného plnenia (napr. vandalizmus). Obec nemala poistení majetok, a to:
kultúrny dom, zrekonštruovaný obecný úrad a dom smútku.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje predložený návrh
poistnej zmluvy.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove:
A/ p o v e r u j e
starostu obce k vypovedaniu /postupne/ doterajších zmlúv a podpísaniu poistnej zmluvy s
poisťovňou Kooperatíva v znení jej návrhu.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
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5. Deň obce – organizačné zabezpečenie
Starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu organizačného zabezpečenia oslavy „Deň
obce“ dňa 27.07.2013:
- ozvučenie Fullhang
- vystúpenie miestneho speváckeho zboru „Daloskör“
- skupina ARIZÓNA (Štvrtok na Ostrove)
- dohodnúť prípadné vystúpenie detí z miestnej Základnej a materskej školy
- bufety
- členovia DHZ – pomoc pri organizačnom zabezpečení podujatia
- zábava ( do 02:00)
Žiadosti o pridelenie predajného miesta na oslavy „Deň obce“ budú prerokované na
najbližšom zasadnutí OZ.
6. II. úprava rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok 2013 a stanovisko hlavnej
kontrolórky k uvedenému návrhu.
Starosta obce predložil poslancom OZ II. úpravu rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove na rok
2013 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce p. Ing. Nory Dohorákovej k uvedenej
úprave rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje II. úpravu rozpočtu
obce Štvrtok na Ostrove na rok 2013.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-VII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
7. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 31.12.2012 a stanovisko hlavnej
kontrolórky k uvedenej správe.
Starosta obce predložil poslancom OZ monitorovaciu správu programového rozpočtu obce
Štvrtok na Ostrove k 31.12.2012 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce, v ktorom
odporúča po prerokovaní poslancom OZ predloženú monitorovaciu správu k programovému
rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove k 31.12.2012 vziať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie monitorovaciu
správu a stanovisko hlavnej kontrolórky obce p. Ing. Nory Dohorákovej k monitorovacej
správe programového rozpočtu obce Štvrtok na Ostrove k 31.12.2012.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
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8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2012 (vyhodnotenie
plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 31.12.2012)
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2012, ktorú poslanci OZ
obdržali aj v písomnej forme spolu s vyhodnotením príjmov a výdavkov za rok 2012
predniesla na zasadnutí OZ hlavná kontrolórka Ing. Nora Dohoráková.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie:
1. správu o kontrolnej činnosti za rok 2012
2. správu o vyhodnotení planenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 31.12.2012
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-IX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
9. Správa o výsledku následnej fianančnej kontrole za II. polrok 2012
Správu o výsledku následnej finančnej kontrole za II. polrok 2012, ktorú poslanci OZ obdržali
aj v písomnej forme predniesla na zasadnutí OZ hlavná kontrolórka Ing. Nora Dohoráková.
Kontrolná činnosť bola zameraná na:
-Kontrola plnenia prijatých uznesení Obecným zastupiteľstvom za II. polrok 2012.
-Finančná kontrola dodržania čerpania rozpočtu v školskej jedálni pri MŠ za rok 2012.
-Kontrola dodržiavania ustanovení Zák. 211/2000 Z.z v platnom znení- zverejňovanie zmlúv,
faktúr, objednávok, vedenie centrálnej evidencie a vykonávanie registre došlých žiadostí
-Správa k stavu plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce so stavom k 31.12.2012
-Ostatná kontrolná činnosť: Kontrola opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolu
práci s príslušnou komisiou
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie správu
o výsledku následnej finančnej kontrole za II. polrok 2012.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-X, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
10. Vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v roku 2013
vedúcich a členov kontrolých skupín.

- ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje ustanovenie vedúcich
a členov kontrolných skupín na rok 2013 nasledovne:
Kontrolná skupina č. 1
- Jozef Nemec – vedúci, Funduš 340/19, 930 40 Štvrtok na Ostrove
- Anaklét Nagy – člen, Horný diel 102/8, 930 40 Štvrtok na Ostrove
- Adrián Puss – člen, Školský rad 375/4, 930 40 Štvrtok na Ostrove
Kontrolná skupina č. 2
-Marián Horáth- vedúci, Funduš 320/59, 930 40 Štvrtok na Ostrove
-Dávid Horváth – člen, Funduš 320/59, 930 40 Štvrtok na Ostrove
- Anton Rajcsányi- člen, Skôlská ulica 362/15, 930 40 Štvrtok na Ostrove
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-XI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
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11. Došlé žiadosti
11.1 Žiadosti o finančný príspevok
Starosta obce predložil poslancom OZ nasledovné žiadosti o finančný príspevok na rok 2013:
-

Poľovnícke združenie Družba Štvrtok na Ostrove
Jednota dôchodcov na Slovensku- základná organizácia

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje poskytnutie finančného
príspevku pre žiadateľov na rok 2013 nasledovne:
-

finančný príspevok pre Poľovnícke združenie DRUŽBA Štvrtok na Ostrove vo výške
330,- €
finančný príspevok pre Jednota dôchodcov na Slovensku- základná organizácia
Štvrtok na Ostrove vo výške 330,- €

Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-XII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

11.2 Žiadosť Združenia obcí HŽO pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Starosta obce informoval o žiadosti Združenia, ktoré sa týka schválenia ceny za čistenie
odpadovej vody, v čističke odpadových vôd – Hubice. Združenie žiada obecné zastupiteľstvo
o schválenie ceny vo výšky 0,399 EUR/m3 na rok 2013. Uvedená cena je totožná s cenou za
rok 2012, schválenie ceny je potrebné pre Združenie k získaniu povolenia Úradu pre reguláciu
sieťových odvetný k stanoveniu ceny za čistenie odpadových vôd.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje cenu za čistenie
odpadovej vody, v čističke odpadových vôd – Hubice vo výške 0,399 EUR/m3 na rok 2013.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-XIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
12. Ostatné
12.1 Nájomá zmluva PRO CIVIS, o.z.- opätovné prerokovanie
Starosta obce predložil poslancom OZ faktúry a rozpis o dokončenej rekonštrukcii zasadačky
v budove obecného úradu vedľa priestorov pošty. Uvedené priestory v súčasnosti prenajíma
občianske združenie PROCIVIS, ktoré zároveň platila aj rekonštrukčné práce a to na základe
predbežného súhlasu OZ, pričom náklady na túto rekonštrukciu, by združenie chcelo
zohľadniť, resp. odpočítať zo sumy nájomného.
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Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove berie na vedomie predložené faktúry
občianskym združením PROCIVIS.
Obecné zastupiteľstvo Štvrtok na Ostrove
A/ poveruje
starostu obce podpísať dodatok nájomnej zmluve s občianskym združením PROCIVIS, kde
sa majú zohľadniť uvedené rekonštrukčné náklady.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-XIV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
12.2 Cenová ponuky:
Starosta obce predložil poslancom nasledovné cenové ponuky:
- Kazimír Cséfalvay Krížna 1403, Veľké Úľany- Jedná sa ponukový list na rekonštrukciu
sochy sv. Floriána. Starosta bude naďalej rokovať o možnostiach obnovy sochy po úsekoch.
-TECHNAT s.r.o. – Jedná sa o cenovú ponuku opravy hydroizolácie strechy- kultúrneho
domu Štvrtok na Ostrove.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove berie na vedomie predložené cenové ponuky.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-XV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
12.3 Technický stav strechy budovy kultúrneho domu – časť nad pódiom
Starosta obce informoval poslancov OZ o technickom stave strechy budovy kultúrneho domu.
Časti strechy, ktoré neboli rekonštruované sú v dezolátnom stave. Po miestnom šetrení je
zrejmé, že strecha nad pódium je kompletne zničená po silnej zime. Sú tam praskliny, a to
nielen v izolácii ale aj v betóne, v šírek 3-4 cm. Betónový základ je vydutý až do výška 20
cm. Viditeľný havarijný stav bude nutné odstrániť v čo možno najbližšej dobe.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie informáciu
starostu obce o technickom stave strechy budovy kultúrneho domu.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-XVI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice
12.4. Zdravotné stredisko- zásobovanie vodou
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s problémom zásobovania vodou
zdravotného strediska, nakoľko objekt bol odpojený od spoločného vodovodu. Celý objekt je
v zlom technickom stave, ale k zabezpečeniu fungovania zdravotného strediska bude nutné
vybudovať vlastnú studňu resp. napojiť vlastné čerpadlo na jestvujúcu studňu. Starosta
prešetrí stav na mieste aj s výborom pre stavebné záležitosti.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie informáciu
o zásobovaní zdravotného strediska vodou.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-XVII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice
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12.5. Žiadosť o vecné bermeno
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Márií Lelovičovej, Alžbetínská ulica 154/22,
930 40 Štvrtok na Ostrove o zriadenie vecného bremena pre prípad vysporiadanie
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Jedná sa o prechod a prejazd na par. č.: 274/8,
zapísaného na LV č. 570 v katastrálnom území Štvrtok na Ostrove vo výmere 53 m2. Obecné
zastupiteľstvo je toho názoru, že nakoľko ide o pozemok, ktorý je oplotený viac desaťročí,
bolo by vhodné navrhnúť p. Lelovičovej predaj uvedeného pozemku. Starosta prerokuje
podrobnosti s pani Máriou Lelovičovou.
Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje možnosť predaja par.
č. 274/8 zapísaného na LV č. 570 v katastrálnom území vo výmere 53 m2 s osobitným
zreteľom.
Bolo prijaté uznesenie č. PL-2/2013-XVIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

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

_________________________
Mgr. Péter Őry
starosta obce

Overovatelia:

Anaklét Nagy

_________________________

Ing. Karol Kállay

________________________

Zapísal: Ing. Róbert Faragó
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