
             
           PL-7/2013 

Z Á P I S N I C A 

 

z 7-eho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove  

konaného dňa 18.09.2013 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu 

 

 

Prítomní: 

  

Poslanci podľa prezenčnej listiny (8 poslancov) 

Mgr. Péter Őry – starosta obce  

Ing. Nora Dohoráková – hlavná kontrolórka obce  

Ing.Anikó Nagy – prednostka obecného úradu 

 

Ospravedlnení: 

Kiss ferenc 

 

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.  Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2013 a stanovisko hlavnej 

kontrolórky k uvedenej správe 

 

6.  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly za I. polrok 2013 

 

7.   Slobodný prístup k informáciam - Povinné zverejňovanie informácií  

 

8.  Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií 

 

9.  Všeobecne záväzné nariadenie obce o vymedzení plôch na umiestňovanie 

predvolebných plagátov na verejných priestranstvách obce počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov 

 

10. Žiadosti 

- žiadosť  (Gallová, Valacsayová, Szabóová, Krajčovičová, Stermenszky Zoltán) 

o zaradenie pozemkov druhu orná  pôda do územného plánu obce, ako pozemky pre 

výstavbu rodinných domov  

- žiadosť (Kállay, Sill, Varga, Kolláth) o odkúpenie resp. prenájom pozemkov vo 

vlastníctve  obce  

- žiadosť Csemadoku o úhradu cestovných výdavkov    
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11. Rôzné 

 

 12. Diskusia 

 

 13. Záver     

 

 

  

 

1. Otvorenie 

 

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

všetkých prítomných  a konštatoval, že sú prítomní 8 poslanci a tým zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

2. Schválenie návrhu programu zasadnutia  

 

Starosta obce navrhol, aby Obecné zastupiteľstvo  rokovalo podľa doplneného programu  

o ďalší bod rokovania a to: prezentácia nezáväznej ponuky fy Grenke leasing na výmenu 

doterajšieho verejného osvetlenia na osvetlenie LED  

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje upravený  program 

zasadnutia OZ. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-I, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov pána Karola Kállayho 

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

Ľudovíta Pussa. 

  

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

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-7/2013-II, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

 

Pán starosta informoval poslancov, že uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ sú splnené. 

  

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

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-7/2013-III, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

5. Prezentácia fy GRENKE LEASING 

 

Zástupca uvedenej spoločnosti informoval poslancov o ponuke a  výmenu doterajšieho 

verejného osvetlenia na LED verejné osvetlenie. Financovanie výmeny by bolo realizované 

cez leasingovú zmluvu. Poslanci uvedenú informáciu brali na vedomie a požiadali, aby 

v záujme ďalšieho rokovania bol vypracovaný audit na uvedený projekt. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne berie n vedomie uvedenú informáciu o možnej výmene 

verejného osvetlenia cez leasingovú zmluvu. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

6. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2013 a stanovisko hlavnej 

kontrolórky k uvedenej správe 

 

Pani prednostka  predložila poslancom na schválenie monitorovaciu správu programového 

rozpočtu k 30.06.2013 a stanovisko hlavnej kontrolórky k uvedenej správe. Správa 

a stanovisko tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 
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Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje  monitorovaciu správu 

programového rozpočtu k 30.06.2013 a stanovisko hlavnej kontrolórky k uvedenej správe. 

 

 Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-V, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly za I. polrok 2013 

 

Pán starosta informoval poslancov o vykonaní následnej finančnej kontroly hlavnou 

kontrolórkou obce za obdobie I. polroka 2013. Kontrola bola zameraná na zabezpečenie 

informovanosti občanov pri prijímaní VZN, na vývoj stavu záväzkov a pohľadávok obce a na 

plnenie rozpočtu z I. polrok 2013. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne berie na vedomie správu 

o výsledku následnej finančnej kontroly za I. polrok 2013.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-VI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

8.  Slobodný prístup k informáciám - Povinné zverejňovanie informácií 

 

Prednostka obecného úradu predložila poslancom povinne zverejňované informácie zo strany 

obce, ku ktorým majú obyvatelia slobodný prístup v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobode informácií. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schválilo „Slobodný prístup 

k informáciám“. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-VII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

9. Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií 

 

Prednostka obecného úradu predložila poslancom sadzobník úhrad za sprístupnenie 

informácií. 
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Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schválilo Sadzobník úhrad 

za sprístupnenie informácií. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápis 

 

 

10. Všeobecne záväzné nariadenie  obce o  vymedzení plôch na umiestňovanie 

predvolebných plagátov na verejných priestranstvách obce počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov č.1/2013 

 

Prednostka obecného úradu predložila poslancom návrh VZN č. 1/2013 o vymedzení plôch na 

umiestňovanie predvolebných plagátov na verejných priestranstvách obce počas volieb do 

orgánov samosprávnych krajov. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schválilo návrh VZN č. 1/2013.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-IX, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice 

 

 

11. Žiadosti 

 

A) Žiadosť  (Gallová, Valacsayová, Szabóová, Krajčovičová, Stermenszky Zoltán a 

Zuzana) o zaradenie pozemkov druhu orná  pôda do územného plánu obce, ako 

pozemky pre výstavbu rodinných domov  

 

Na zasadnutí boli prítomní pani Stermenszky Zsuzsanna a pán Stermenszky Zoltán, ktorí 

žiadali OZ o zaradenie do ÚP v ich žiadosti uvedené pozemky, druhu orná pôda, ako  

kategória na  bytovú zástavbu. Pán starosta ich informoval, že zmenu ÚP má odsúhlasiť OZ 

a otvorenie a zmena uvedeného dokumentu je finančne a časovo náročný proces. Poslanci 

jednohlasne boli toho názoru, aby územný plán bol otvorený a poverili pána starostu, aby 

začal jednať v tejto veci s tvorcami ÚP obce. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 
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Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-X, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice 

 

B) Pán starosta ako štatutárny zástupca spoločnosti Obecný podnik ŠnO, s.r.o. predložil 

žiadosť spoločnosti o schválenie  ceny za odvádzanie a čistenie  odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou  na rok 2014 vo výške 0,9500€ za 1 m³ odpadovej vody. 

 

Obecné zastupiteľstvo,  ako najvyšší orgán valného zhromaždenia spoločníkov  spoločnosti  

Obecný podnik ŠnO, s.r.o.  so sídlom Štvrtok na Ostrove jednohlasne schválil cenu za 

odvádzanie a čistenie  odpadovej vody verejnou kanalizáciou  na rok 2014 vo výške 0,9500€ 

za 1 m³ odpadovej vody. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-XI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice 

 

 

C) Žiadosť (Kállay, Sill, Varga, Kolláth) o odkúpenie resp. prenájom pozemkov vo 

vlastníctve  obce  

 

Pán starosta informoval poslancov, že sa jedná o pozemky, pod ktorými  je uložený plynovod 

a k tomu je zriadené ochranné pásmo a servisné pásmo, ktoré musí byť príslušným 

spoločnostiam prístupné. Z uvedeného dôvodu nedoporučuje schváliť ani predaj ani prenájom 

uvedených pozemkov pre žiadateľov.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 -Ing. Ladislav Kállai 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo s počtom hlasov 7 zamieta žiadosť p. Kállayho, Silla, Vargu a p.  

Kollátha o odpredaj resp. o prenájom pozemkov  parc. č. 295/19 o výmere 1829 m²vo 

vlastníctve obce. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-XII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice 

 

 

D) Žiadosť Csemadoku – Játékvár-Játzóház o úhradu cestovných výdavkov    

 

Pán starosta informoval poslancov, že nakoľko sa jedná o letný tábor pre deti doporučuje 

poskytnúť finančný príspevok na dopravu max. vo výške 300,-€ 
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Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje žiadosť Csemadoku o poskytnutie finančného 

príspevku pre dopravu detí do letného tábora max. vo výške 300,00. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-XII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice 

 

E) Žiadosť COOP JEDNOTA Dun.Streda, s.d. o odsúhlasenie zámeru výstavby 

Supermarketu na pozemku par.c. 133/6 

 

Poslancom bola predložená žiadosť COOP Jednoty DS s.d. o odsúhlasenie zámeru výstavby 

Supermarketu na pozemku par.c. 133/6. Poslanci uvedenú žiadosť brali na vedomie a žiadajú 

investora, aby upresnil situačný výkres novostavby, riešenie parkovísk pre návštevníkov 

a riešenie odbočky z hlavnej cesty na parkovisko. Konečné rozhodnutie prijmú až po 

predložení uvedených výkresov. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

OZ jednohlasne bral na vedomie žiadosť COOP JEDNOTA Dun.Streda, s.d. o odsúhlasenie 

zámeru výstavby Supermarketu na pozemku par.c. 133/6 a odsúhlasenie zámeru odročí n 

ďalšie zasadnutie OZ. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-XIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

F) Žiadosť p. Ľudmila Siposovej o poskytnutie sociálnej pôžičky 

 

Pán starosta informoval  poslancov, že pani Ľ. Siposová, bytom Alžbetínska 350/5, ŠnO 

požiadala o sociálnu pôžičku na kúpu stavebného materiálu z dôvodu výstavby drobnej 

stavby, nakoľko po povodniach ich domček nie je vhodný na bývanie. Pán  starosta navrhuje 

poskytnúť sociálnu pôžičku cca vo výške 1300,- € ( v závislosti od ceny nakúpeného 

stavebného materiálu) pre menovanú s podmienkou, že uvedenú pôžičku bude splácať 

mesačne minimálne vo výške 90,00€. O poskytnutí pôžičky bude podpísaná zmluva. 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo poskytnutie soc. Pôžičky pre pani Ľudlilu 

Siposovú, bytom Alžbetínska 350/5, Štvrtok na Ostrove. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 
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Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-XIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

12. Rôzne 

 

A) Pán starosta informoval OZ, že nájomná zmluva bytu pani Mogrovičovej končí 

31.12.2013. 

Doporučuje schváliť predĺženie nájmu na ďalšie tri roky, t.j. do 31.12.2016. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predĺženie nájomnej zmluvy s pani 

Mogrovičovou pre nájomný byt nachádzajúci sa v kultúrnom dome na ďalšie tri roky. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-XIV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

B) Pán starosta informoval OZ, že nájomná zmluva s nájomcami bytov v nájomnom 

bytovom dome  končí  30.11.2013.  

V zmysle zákona žiada OZ o predĺženie nájomných zmlúv n ďalšie tri roky  s doterajšími 

nájomcami, ak preukážu, že si splnia zákonom predpísané podmienky nájmu.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Poslanci jednohlasne schválili predĺženie nájomných zmlúv s doterajšími nájomcami 

v nájomnom bytovom dome na ďalšie tri roky. 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-XV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

 

C) Pán starosta informoval OZ, že nájomná zmluva so spoločnosťou CHATEU 

MODRA, a.s. o nájme poľnohospodárskych  pozemkov končí dňom 31.12.2013. 

 

Navrhuje poslancom schváliť uzatvorenie novej nájomnej zmluvy so spoločnosťou 

CHATAEU MODRA, a.s. na ďalších päť rokov s tým, že výška nájomného za 1 ha pôdy 

bude činiť 100,00€.  

 

Hlasovanie: 
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Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Poslanci jednohlasne schválili uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme  poľnohospodárskych  

pozemkov so spoločnosťou  CHATAEU MODRA, a.s. na ďalších päť rokov s tým, že výška 

nájomného za 1 ha pôdy bude činiť 100,00€.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-XVI, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

D) Pán starosta informoval poslancov: 

- o vypísaní OVS na odpredaj budovy a pozemku zdravotného strediska 

- o realizovaní opatrenia uloženého ObÚ ŽP Dun.Streda na zamedzenia zaplavenia ulice 

Škôlska.,  

- o uzatvorení nájomnej zmluvy s cirkvou na pozemky cintorína  

- o miestnom šetrení  u pána Stermenského Ľudovíta za prítomnosti RVPS Dun.streda, ObÚ 

ŽP a OO Šamorín PZ SR  vo veci anonymných podaní, predmetom ktorých bol možný 

neoprávnený odchyt psov, držanie psov v nevhodných podmienkach a hromadenie odpadkov 

na dvore rodinného domu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 8 

Hlasovanie za :  8 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Poslanci jednohlasne brali na vedomie uvedené informácie 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-7/2013-XVII, 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 n zbernom dvore po zaplatené poplatku vydávajú 

príjmový doklad bez identifikačných údajov obce. 

 

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

príjmové doklady s potrebným údajmi o obci.  
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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  


