
             
           PL-10/2013 

Z Á P I S N I C A 

 

z 10-eho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove  

konaného dňa 20.12.2013 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu 

 

 

Prítomní: 

  

Poslanci podľa prezenčnej listiny (7 poslancov) 

Mgr. Péter Őry – starosta obce  

Ing. Nora Dohoráková – hlavná kontrolórka obce  

Ing.Anikó Nagy – prednostka obecného úradu 

 

Ospravedlnení: Rita Tomanovičová, Ing. Kállai Ladislav 

 

Hostia:-/- 

 

Program rokovania: 

            1.   Otvorenie 

 

2.  Schválenie návrhu programu zasadnutia   

  

3.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

4.   Vyhodnotenie plnenia uznesení 

 

5.   Návrh rozpočtu obce na rok 2014-2016 

 

6.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu  rozpočtu obce na roky 2014-2016 

 

7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 

 

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

 

9.  Návrh Smernice vedenia pokladne Obce Štvrtok na Ostrove  

 

10.  Predĺženie platnosti PHSR Obce Štvrtok na Ostrove  

 

11.  Schválenie žiadostí spoločenských a iných organizácií o finančnú dotáciu na kal.   

rok 2014  

 

12. Rôzne (Mikroregión HŽO, Čistička Hubice, Cenové ponuky pre zmenu ÚP obce, 

Žiadosť SČK o pridelenie miestnosti v kultúrnom dome, žiadosť spoločnosti 

Západoslovenská energetika, a.s.  o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena 

na pozemky par.č. 274/5,280/4,275/1)  

 

13. Diskusia 

14. Záver     
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1. Otvorenie 
 

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

všetkých prítomných  a konštatoval, že sú prítomní 7 poslanci a tým zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

2. Schválenie návrhu programu zasadnutia  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený  program zasadnutia. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje navrhnutý  program 

zasadnutia OZ. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-I, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov pani Alžbetu Verébovú 

a pána  Františeka Németha.  Za overovateľov zápisnice navrhol určiť p. Roberta Németha 

a pána Ľudovíta Pussa. 

  

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje zloženie návrhovej 

komisie a overovateľov zápisnice. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-II, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

 

Pán starosta informoval poslancov, že uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí sa priebežne 

plnia. 

  

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 
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Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie informácie 

o plnení uznesení. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-III, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2014-2016 

 

Pán starosta predložil návrh rozpočtu obce na roky 2014-2016. Podrobne informoval 

poslancov o jednotlivých položkách rozpočtu podľa  predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje rozpočet obce na roky 2014-2016 podľa 

predloženého návrhu. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu  rozpočtu obce na roky 2014-2016 

 

Hlavná kontrolórka predložila poslancom jej stanovisko k rozpočtu. Rozpočet je stanovený 

v zmysle zákona ako vyrovnaný. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky k rozpočtu obce na obdobie rokov 2014-2016.  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014 

 

Hlavná kontrolórka predložila poslancom plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 –viď. 

príloha. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie a schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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8.  Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do škôl v obci Štvrtok na Ostrove 

 

Prednostka obecného úradu predložila poslancom návrh VZN o určení miesta a času zápisu 

detí na školský rok 2014/2015. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schválilo predložený návrh VZN 

obce.  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-VII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

9. Návrh Smernice vedenia pokladne Obce Štvrtok na Ostrove 

 

Prednostka obecného úradu predložila poslancom návrh Smernice vedenia pokladne Obce 

Štvrtok na Ostrove. Výška pokladničnej hotovosti bola navrhnutá poslancami vo výške 

3000,00€.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schválilo Smernicu vedenia 

pokladne Obce Štvrtok na Ostrove. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápis 

 

10. Predĺženie platnosti PHSR Obce Štvrtok na Ostrove 

 

Na návrh MDVaRR SR je nutné predĺžiť platnosť PHSR obce, z dôvodu, že uvedený program 

zatiaľ nie je vypracovaný na národnej a regionálnej úrovni. OZ jednohlasne schválil 

predĺženie PHS obce do konca roku 2014. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-XIX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice 
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11. Schválenie žiadostí spoločenských a iných organizácií o finančnú dotáciu na kal.   

rok 2014  

 

Schválenie žiadosti spoločenských organizácií o poskytnutie finančného príspevku resp. 

dotácie z rozpočtu obce bolo na návrh poslancov odročené  na nasledujúce rokovanie, s tým, 

že im bude predložená  prehľad čerpania dotácií a finančných výpomocí za rok 2013. 

Výnimku tvoril Futbalový klub. Pre FK bola schválená dotácia vo výške 8000,00 € na rok 

2014. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

Bolo prijaté uznesenie o odročení žiadostí č. PL-10/2013-X, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice 

 

Poslanci jednohlasne schválili dotáciu pre FK na rok 2014. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

Bolo prijaté uznesenie o schválení dotácie pre FK vo výške 8000,00€ na rok 2014 č. PL-

10/2013-XI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice 

 

12. Rôzne (Mikroregión HŽO, Čistička Hubice, Cenové ponuky pre zmenu ÚP obce, Žiadosť 

SČK o pridelenie miestnosti v kultúrnom dome, žiadosť spoločnosti Západoslovenská 

energetika, a.s.  o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky par.č. 

274/5,280/4,275/1)  

 

A. Pán starosta informoval poslancov o nedoplatku na členskom príspevku pre mikroregión 

HŽO,  a navrhol, aby  obec zrušila členstvo v uvedenom združení.  

  

Poslanci uvedenú informáciu brali na vedomie a požiadali starostu, aby rokoval s predsedom 

mikroregiónu o zrušení členstva. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-XII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice 

 

B. Pán starosta informoval poslancov o obdržaní platobného výmeru zo združenia obcí HŽO 

pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd na zaplatenie členského príspevku vo výške 

1168,86 €. Zo strany obce bola zaslaná odpoveď s návrhom na vzájomné započítanie 

pohľadávok.  

Poslanci uvedenú informáciu brali na vedomie 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-XIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice 

 

C. Žiadosť spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.  o uzavretie zmluvy o zriadení 

vecného bremena na pozemky par.č. 274/5,280/4,275/1)  
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Pán starosta informoval poslancov o žiadosti  spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.  o 

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky par.č. 274/5,280/4,275/1) cez ktoré 

je vedené podzemné elektrické vedenie. Poslanci uvedenú informáciu brali na vedomie 

a schvaľovanie zmluvy odročili na ďalšie zasadnutie z dôvodu upresnenia  údajov v zmluve. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-XIV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice 

 

 

D.  COOP Jednota DS, s.d. – výstavba supermarketu 

 

Pán starosta informoval o priebehu výstavby Supermarketu COOP Jednota. Zároveň dal 

hlasovať o súhlase, aby novovybudovaný chodník postavili v rámci výstavby na našich 

pozemkoch parc.č. 274/12, 274/11, nakoľko vybudovanie chodníka, ktorý sa napojí na 

jestvujúci na Hlavnej ulici pred kostolom bola našou podmienkou povolenia výstavby. 

Poslanci jednohlasne schválili výstavbu chodníka na obecných pozemkoch. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-XV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

E. Poskytnutie odmeny pre hlavnú kontrolórku 

Pán starosta navrhol, aby  hlavnej kontrolórke bola vyplatená odmena vo výške 30% 

mesačného platu. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-XVI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice 

 

F. Zvýšenie  platu hlavnej kontrolórky  

 

Pán starosta navrhol, aby plat hlavnej kontrolórky bol zvýšený od 1.1.2014 a to z 20%-ného  

úväzku na 25%. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-XVII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

G. Zmena odborne spôsobilej osoby v spoločnosti Obecný podnik ŠnO, s.r.o. 

Pán starosta informoval poslancov, že od 1.1.2014 odborne spôsobilou osobou v spoločnosti 

Obecný podnik ŠnO, s.r.o. bude Ing. Bohumel Miloš z Hubíc. Pánovi Ing. Alexander Ráczovi 

skončí zmluva výkonu funkcie odborne spôsobilej osoby dňom 31.12.2014. 

 

Poslanci jednohlasne brali na vedomie uvedenú informáciu. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-XVIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

H. Zásady pre vykonanie aktu uzavretia manželstva 

 

Na podnet matrikárky pán starosta predložil návrh zásad pre vykonanie aktu uzavretia 

manželstva na Matričnom úrade Štvrtok na Ostrove. V zmysle uvedených zásad navrhuje, aby 

sobášne dni boli určené na sobotu od 14.00 do 18.00 hod, sobášnymi dňami nenavrhujú štátne 

a cirkevné sviatky, výnimkou ak pripadnú na sobotu. Úradne určeným miestom na uzavretie 

sobáša navrhujú sobášnu sieň v budove OcÚ Štvrtok na Ostrove. 

Poslanci jednohlasne schválili uvedené zásady. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-IX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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I. Žiadosť ZO červeného kríža 

 

Pán starosta predložil žiadosť ZO červeného kríža o pridelenie kultúrneho domu na akciu 

„Dőre járás“ a na udelenie ocenení „Jánskeho plaketa“ v roku 2014. 

Poslanci jednohlasne súhlasili s poskytnutím priestorov v kultúrnom dome pre uvedené akcie. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-10/2013-XX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

13. Diskusia 

 

V rámci diskusie pán Németh František informoval prítomných o skutočnosti, že viacerí 

obyvatelia sa sťažovali na skutočnosť, že na zbernom dvore po zaplatení poplatku vydávajú 

príjmový doklad bez identifikačných údajov obce. 

 

Pán starosta ubezpečil pána Németha, že bude vykonaná náprava a budú vydávať očíslované 

príjmové doklady s potrebnými údajmi o obci.  

 

 

14. Záver 

 

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

zastupiteľstva ukončil.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

_____________________                                           _____________________ 

     Ing. Anikó Nagy                 Mgr. Péter Őry 

  prednosta obecného úradu                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Robert Németh           _________________________ 

      

 

Ľudovít Puss                        ________________________ 

 

 

 

 

 

 Zapísala: Erika Feketevízi  


