
             
           PL-5/2013 

Z Á P I S N I C A 

 

z 5-eho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove  

konaného dňa 13.06.2013 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: 

Ferenc Kiss 

Alžbeta Verébová 

 

Hostia: 

-/- 

 

Program rokovania: 

1. Zahájenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Predloženie záverečného účtu obce za rok 2012  

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2012 

7. Výročná správa obce za rok 2012  

8. Predloženie návrhu III. zmeny rozpočtu obce za rok 2013 

9. Rôzne 

A) Oslavy 130-eho výročia založenia dobrovoľného požiarneho zboru 

B) Deň obce – organizačné zabezpečenie 

10. Diskusia   

11. 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 tým zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

2. Schválenie návrhu programu zasadnutia  

 

Starosta obce navrhol, aby Obecné zastupiteľstvo  rokovalo podľa navrhovaného programu 

uvedeného v pozvánke. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 
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Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje navrhovaný program 

zasadnutia OZ. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-I, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov pána Františeka Németha 

a Ľudovíta Pussa.  Za overovateľov zápisnice navrhol určiť p. Ing. Karola Kállayho a pani 

Ritu Tomanovičovú. 

 

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-5/2013-II , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

 

Pán starosta informoval poslancov, že uznesenie  z tretieho zasadnutia OZ ohľadne nájomnej 

zmluvy s Farnosťou ŠnO je v štádiu riešenia. Advokát obce vypracoval návrh nájomnej 

zmluvy v zmysle platných predpisov, ktorý bol zaslaný pánovi Farárovi na pripomienkovanie. 

Do dňa zasadnutia OZ zo strany farnosti neboli predložené žiadne návrhy ani súhlas k návrhu 

zmluvy. 

 

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 informácie 

o plnení uznesení. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-III , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

5. Predloženie záverečného účtu obce za rok 2012   

 

Pán starosta predložil poslancom Záverečný účet obce za rok 2012.  

 Výsledky celoročného hospodárenia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- rozpočtové hospodárenie obce skončilo prebytkom vo výške 955,00 € 
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- hospodársky výsledok hospodárenia obce ako rozdiel nákladov a výnosov bol  schodkový vo 

výške - 49 323,64 €. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje  Záverečný účet obce 

a celoročné hospodárenie v predloženej podobe bez výhrad.  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2012 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila svoje stanovisko k záverečnému účtu obce. Doporučila 

záverečný  účet a ročné hospodárenie obce  schváliť bez výhrad. 

 

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 stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce.  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

7. Výročná správa obce za rok 2012 

 

Pán starosta predložil výročnú správu obce za rok 2012. Vysvetlil poslancom najdôležitejšie 

kapitoly výročnej správy. Výročná správa vychádza z plnenia  rozpočtu obce, záverečného 

účtu a činnosti obecného úradu. Doporučil poslancom brať na vedomie uvedenú výročnú 

správu. 

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 Výročnú správu  

Obce Štvrtok na Ostrove za rok 2012.  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

 



 4 

8. Predloženie návrhu III. zmeny rozpočtu obce za rok 2013 

 

Starosta obce predniesol  návrh III. zmeny rozpočtu obce na rok 2013. Zmeny sa týkajú 

hlavne investičných výdavkov na revitalizáciu námestia okolo sochy Sv. Floriána, na 

modernizáciu kultúrneho domu, rekonštrukcie miestnych komunikácií, nákupu IKT. 

Na základe stanoviska hlavného kontrolóra starosta obce odporučil  predložený návrh III. 

zmeny rozpočtu obce schváliť. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje III. zmenu rozpočtu 

Obce Štvrtok na Ostrove na rok 2013. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-VII , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

9. Rôzne 

 

A) Oslavy 130-eho výročia založenia dobrovoľného požiarneho zboru 

Poslanec Nagy Anaklét informoval poslancov o priebehu prípravy osláv 130. výročia 

založenia  DHZ v obci Štvrtok na Ostrove a odovzdal pozvánku všetkým poslancom a 

zároveň požiadal obecné zastupiteľstvo o poskytnutie dotácie na činnosť DHZ v roku 2013 vo 

výške 500,00 €.  

 

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 informáciu 

o priebehu prípravy osláv 130-eho výročia založenia DHZ v obci Štvrtok na Ostrove 

a jednohlasne schvaľuje poskytnutie dotácie na činnosť DHZ vo výške 500,00 €.  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

B) Deň obce – organizačné zabezpečenie 

 

Pán starosta informoval poslancov o priebehu prípravy Dňa obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie informáciu 

o priebehu prípravy Dňa obce.  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-IX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

C) Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 
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Hlavná kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013.  

Do plánu je zahrnuté: 

- Kontrola príjmovej časti rozpočtu 

- Kontrola plnení uznesení OZ 

- Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou , príjmov a výdavkov obce    

za  III. štvrťrok 2013  

- Kontrola plnenia rozpočtu za rok 2013 podľa zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti na II. Polrok 2013  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-X, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

D) Rekonštrukcia miestnych komunikácií a oprava výmoľov  

 

Pán starosta informoval poslancov, že oprava výmoľov v obci sa uskutočnila z finančnej 

dotácie poskytnutej štátom. 

Predložil cenovú ponuku na rekonštrukciu miestnej komunikácie na Gazdovskom rade vo 

výške 4 516,70 €. Poslanci boli toho názoru, že oprava 

miestnej komunikácie na Gazdovskom rade je prvoradou  úlohou. Zhodli sa na tom, že opravu 

treba uskutočniť do konca júla 2013. Starosta ďalej predložil cenovú ponuku na odvodnenie  

ulice Škôlskej. Poslanci navrhli, aby s uvedeným návrhom odvodnení uvedenej lokality boli  

oboznámení najprv  obyvatelia Škôlskej ulice. 

 

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 informáciu 

pána starostu o rekonštrukcii miestnych komunikáciách a o oprave výmoľov. 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje cenovú ponuku na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie na Gazdovskom rade. 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove poveruje starostu obce, aby zabezpečil 

oboznámenie sa obyvateľov ulice Škôlska so zámerom odvodnenia ulice.  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-XI,  ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

E) Výmena servera na Obecnom úrade 

 

Pán starosta informoval poslancov, že je nutné vykonať výmenu servera na Obecnom úrade. 

Predložil cenovú ponuku spoločnosti Reficier JTL s.r.o. Bratislava na dve verzie. Poslanci 

navrhli hlasovať o rýchlejšej verzii serveru za cenu 4290,00 € bez DPH. 
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Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje kúpu nového servera 

pre Obecný úrad za cenu 4290,00 € bez DPH..  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-XII ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

F) Zdravotné  stredisko 

 

Pán starosta informoval poslancov, že v zdravotnom stredisku sa obnovila dodávka pitnej 

vody z dôvodu, že sa nepodarilo dohodnúť s majiteľom susedného pozemku o spoločnom 

využívaní jeho studne. Navrhuje, aby budova zdravotného stredisku a pozemok boli ocenené 

a následne, aby bola vyhlásená verejná súťaž na odpredaj budovy a pozemku. Navrhuje, aby 

pri plánovanej rekonštrukcii  kultúrneho domu bolo vyriešené aj umiestnenie zdravotného 

strediska v budove kultúrneho domu. Poslanci privítali uvedený návrh a poverili pána 

starostu, aby zabezpečil vypracovanie znaleckého posudku. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje zámer odpredaja 

zdravotného strediska a poveruje pána starostu na zabezpečenie vypracovania znaleckého 

posudku. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-XIII ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

 

G)  Dni obce v družobnej obci Balatonederics 

 

Pán starosta informoval poslancov, že sme obdŕžali pozvánku na Dni obce do obce 

Balatonederics, ktoré sa uskutočnia 5-6. júla 2013. 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie informáciu 

pána starostu o uskutočnení „Dni obce“ v obci Balatonederics. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-XIV ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 
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H)  Žiadosť miestneho speváckeho zboru 

 

Pán starosta informoval, že miestne spevácky zbor požiadal o dotáciu na zabezpečenie 

oblečenia pre Daloskör vo výške 1000,00 €. 

Poslanci navrhli, aby uvedená žiadosť bola odročená na ďalšie zasadnutie OZ. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove odročí prerokovanie  žiadosti  Daloskör na 

ďalšie zasadnutie OZ.  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-XV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

I) Verejné osvetlenie 

 

Pán starosta informoval o možnosti obnovy verejného osvetlenia v obci. Predložil aj analýzu 

obnovy, kde návratnosť investície by bola 11 rokov a 11 mesiacov. Jedná sa o LED 

osvetlenie.  Poslanci brali informáciu na vedomie a sú toho názoru, že sa s problematikou 

výmeny treba zaoberať. 

 

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 informáciu 

pána starostu o možnosti obnovy verejného osvetlenia.  

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-XVII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

10. Diskusia 

 

A) Pán zástupca starostu navrhol, aby sa opätovne rokovalo o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi 

– Farnosť Štvrtok na Ostrove o poskytnutí dotácie na osvetlenie kostola. Poslanci sa zhodli 

na tom, že poskytnú dotáciu vo výške 1000,00 € na projekt osvetlenia kostola LED 

svietidlami. Dotáciu možno použiť výlučne na uvedený projekt. Ďalej poslanci sa zhodli na 

tom, že samospráva prispeje na uvedený projekt aj možnosťou napojenia  osvetlenia 

kostola  na verejné osvetlenie obce, a tým náklady  prevádzkovania osvetlenia kostola  

bude znášať obec.  

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 
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Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schválilo poskytnutie dotácie vo 

výške 1000,00 € pre Rímskokatolícku cirkev – Farnosť Štvrtok na Ostrove na  uskutočnenie 

projektu „Osvetlenie kostola“ s tým, že osvetlenie bude výlučne s LED svietidlami. Ďalej 

schválilo, aby po dokončení projektu osvetlenie kostola bolo napojené na verejné osvetlenie. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-5/2013-XVI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

11. Záver 

 

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

zastupiteľstva ukončil.   

 

 

 

 

                           _________________________ 

                                             Mgr. Péter Őry 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Rita Tomanovičová           _________________________ 

      

 

Ing. Karol Kállay                ________________________ 

 

 

 

 

 Zapísala: Erika Feketevízi  


