
               
           PL-6/2013 

Z Á P I S N I C A 

 

z 6-eho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove  

konaného dňa 17.07.2013 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: 

Ľudovít Puss 

 

Hostia: 

-/- 

 

Program rokovania: 

          1.  Otvorenie 

2.  Schválenie návrhu programu zasadnutia    

3.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4.   Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

5.   Predloženie sadzobníka správnych poplatkov  Obce Štvrtok na Ostrove 

6.  Organizačné zabezpečenie dňa obce 

7.  Rôzne 

 8.  Diskusia 

          9. Záver     

 

 

1.   

 

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  

 

Starosta obce navrhol, aby Obecné zastupiteľstvo  rokovalo podľa navrhovaného programu 

uvedeného v pozvánke. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 
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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-6/2013-I, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov pána Roberta Németha a Rita 

Tomanovičovú.  Za overovateľov zápisnice navrhol určiť p. Ing. Ladislav Kállai a pani 

Alžbeta Verébová. 

 

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-6/2013-II, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

 

Pán starosta informoval poslancov, že uznesenia z piateho zasadnutia OZ sú splnené. 

  

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-6/2013-III , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

5. Predloženie sadzobníka správnych poplatkov  Obce Štvrtok na Ostrove  

 

Pán starosta predložil poslancom na schválenie sadzobník správnych poplatkov, ktoré 

v zmysle zákon vyberá naša 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 schvaľuje  Sadzobník správnych 

poplatkov  Obce Štvrtok na Ostrove. 

 

 Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2013-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

6. Organizačné zabezpečenie dňa obce 

 

Pán starosta informoval poslancov o príprave Dňa obce a o podrobnom programe, ktorý 

obdŕžal každý poslanec. Prípravné práce prebiehajú podľa plánu.  

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 

starostu obce o príprave Dňa obce. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2013-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

. 

 

7. Rôzne 

 

A) Pán starosta predložil doplnený návrh stavby spoločnosti NADAR o prípojky účastníkov 

pre projekt Optické prepojenie Studené-ŠnO I. etapa. Poslanci predložený projekt schválili 

s pripomienkou, že je potrebné zazmluvniť termín výstavby  II. a III. etapy projektu. 

Požiadali pán starostu, aby právnik obce vypracoval zmluvu. 

 

 Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schválil doplnený návrh projektu  

Optické prepojenie Studené-ŠnO I. etapa, s podmienkou, aby bol zmluvne určený termín 

zahájenia II. a III. etapy projektu. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2013-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

B) Pán starosta informoval poslancov, že sme dostali ďalšiu ponuku na výmenu žiaroviek 

verejného osvetlenia na LED lampy. Poslanci brali na vedomie uvedenú informáciu a navrhli, 

aby sa k riešeniu výmeny verejného osvetlenia vrátili až na niektorom z jesenných zasadnutí 

OZ.  
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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 berie na vedomie uvedenú 

informáciu.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2013-VII , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

C) Pán starosta navrhol poslancom, aby na predaj budovy a pozemku zdravotného strediska 

bola vpísaná obchodná verejná súťaž, na základe znaleckého posudku vypracovaného Ing. 

Ščepkovou. Minimálna cena bol stanovená vo výške 27300,-€. Termín OVS navrhuje určiť do 

konca septembra 2013. Za členov komisie navrhol Ritu Tomanovičovú, Alžbetu Verébovú 

a  Nóru Dohorákovú.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Poslanci návrh starostu  na odpredaj zdravotného strediska a súťažné podmienky predaja 

jednohlasne schválili. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2013-VIII , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

  

 

D) Pán starosta predložil ponuku SPP o zníženie cien dodávky plynu pri viazanosti na 24 

mesiacov. Ide o produkt „Supervýhodne bez obmedzenia 24“. Predpokladaná úspora by bola 

vo výške 0,006€/kwh. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Poslanci jednohlasne schválili uzavretie zmluvy s SPP pre produkt „Supervýhodne bez 

obmedzenia 24“. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2013-IX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

E) Pán starosta opätovne predložil žiadosť spevokolu (Daloskör) o finančný príspevok na 

zabezpečenie  jednotného speváckeho úboru vo výške 1000,-€ 
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Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  6 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Ing. Kállai Ladislav) 

Nehlasovalo:0 

 

Poslanci predložený návrh schválili s počtom hlasov 6. Poslanec Ing. Kállai sa zdržal 

hlasovania. 

  

 Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2013-X , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

E) Pán starosta informoval poslancov o skutočnosti, že pozemok parc.č. 47/12 pre rodinným 

domom pána Imricha Silla, na ktorom je chodník a značka autobusovej zastávky je v ich 

vlastníctve. Navrhol, aby  pozemok, ktorý využíva obec  bol vymeraný a ocenený.   

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Poslanci návrh starostu jednohlasne schválili. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2013-XI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

F) Pán starosta ďalej informoval poslancov 

-  o skutočnosti, že pán farár neprijal schválený finančný príspevok vo výške 1000,-€ 

- zberný dvor bude zavretý v období od 27.07. do 12.08. 2013 

- pán Vörös z Hubickej cesty požiadal obec o umiestnenie spomaľovacieho retardéra na 

uvedenú cestu.,  pán starosta uviedol, že po konzultácii s dopravnou políciou nedoporučuje 

umiestniť spomaľovací retardér na uvedenú miestnu komunikáciu., 

- informoval poslancov, že na projekt „Rekonštrukcia materskej školy“ ministerstvo 

neschválilo finančný príspevok., 

 

Poslanci uvedené informácie brali jednohlasne na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-6/2013-XII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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8. Diskusia 

 

V rámci diskusie pán Nagy Anaklét poďakoval podporu obce pri oslavách 130-eho výročia 

založenia DHZ v obci . 

 

9. Záver 

 

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

zastupiteľstva ukončil.   

 

 

 

 

                           _________________________ 

                                             Mgr. Péter Őry 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Alžbeta Verébová           _________________________ 

      

 

Ing. Ladislav Kállai             ________________________ 

 

 

 

 

 Zapísala: Erika Feketevízi  


