
             
           PL-8/2013 

Z Á P I S N I C A 

 

z 8-eho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Štvrtok na Ostrove  

konaného dňa 7.11.2013 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: 

Nagy Anaklét 

Németh Robert 

 

Hostia: 

Masicza Robert 

Sipos Tibor 

Pitvorová Mária 

 

Program rokovania: 

 

            1.   Otvorenie 

 

2.  Schválenie návrhu programu zasadnutia   

  

3.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

 4.  Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

 

5. Návrh 4. zmeny rozpočtu obce na rok 2013 spolu so stanoviskom hlavného 

kontrolóra   

 

6. Návrh rozpočtového harmonogramu na rok 2014 

 

7. Správa nezávislého audítora o audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 

 

8.  Návrh na schválenie finančného pásma na stravovanie  v jedálni MŠ a ZŠ 

 

9.  Žiadosti 

- žiadosť VS Group spol. s r.o. o zriadenie prevádzky 

- žiadosť PD Nádej o nákup pozemkov 

- žiadosť skupiny Arizóna o sponzorský príspevok  

- žiadosť cirkvi o dotáciu na obnovu kostola na rok 2014  

- žiadosť cirkvi o dotáciu na rok 2014 za účelom externého osvetlenia kostola  
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- žiadosť cirkvi o dotáciu na organizovanie školského zájazdu do Ríma v roku   

2014 

 

10. Rôzne  

- Ekofond – vyplatenie 2. splátky finančného príspevku na obnovu budovy OcÚ 

 - výstavba nákupného centra Jednoty 

 - výdavky na zmenu územného plánu obce a harmonogram zmeny 

 - podané projekty 

     - predaj zdravotného strediska – informácia o verejnej súťaži  

 - kultúrny dom – vytvorenie zdravotnej ordinácie 

 - Agro Bio Hubice a.s. – konanie o odstránení stavieb 

 - návrh na zámenu pozemkov v katastri obce ŠnO a Miloslavov 

 - deň dôchodcov 

 - základná škola – návrh riešenia vyučovacieho procesu 

 

 11. Diskusia 

 

 12. Záver     

 

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 predloženého programu. 

  

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove jednohlasne schvaľuje predložený  program 

zasadnutia OZ. 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-8/2013-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 Ľudovíta Pussa.  Za overovateľov zápisnice navrhol určiť p. Ritu Tomanovičovú a Alžbetu 

Verébovú.  

 

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 schvaľuje zloženie návrhovej 

komisie a overovateľov zápisnice. 

 

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

 

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

 

Pán starosta informoval poslancov, že uznesenia zo šiesteho 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-8/2013-IV, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

5.  Návrh 4. zmeny rozpočtu obce na rok 2013 spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra   

 

Pán starosta predložil na schválenie IV. zmenu rozpočtu obce na rok 2013 – v prílohe – aj 

stanovisko hlavnej kontrolórky. V uvedenej zmene boli dané do súladu príjmy obce 

a výdavky podľa jednotlivých programov. Pán  starosta ďalej v súvislosti s rozpočtom obce 

predložil návrh, aby na rok 2014 bol zostavený rozpočet obce ako štandardný a nie 

ako programový, nakoľko to zmena zákona umožňuje od 1.1.2014 pre obce s menej ako 2000 

obyvateľmi.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

OZ jednohlasne schvaľuje IV. zmenu rozpočtu obce na rok 2013, tak ako to bolo predložené 

starostom obce. 

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

 

OZ jednohlasne schvaľuje spôsob tvorby rozpočtu obce na roky 2014-2016 ako štandardný. 

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

 

6. Návrh rozpočtového harmonogramu na rok 2014 

 

Prednostka obecného úradu predložila na schválenie plán rozpočtového harmonogramu na rok 

2014 – v prílohe.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 
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Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

OZ jednohlasne schvaľuje predložený rozpočtový harmonogram obce na rok 2014, tak ako to 

bolo predložené prednostkou obce. 

 

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

 

7. Správa nezávislého audítora o audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 

 

Starosta obce predložil poslancom správu nezávislého audítora o audite konsolidovanej 

účtovnej závierky za rok 2012. V správe bolo konštatované, že konsolidovaný celok vyjadruje 

verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok v súlade so 

zákonom o účtovníctve. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

OZ jednohlasne berie na vedomie  predloženú správu nezávislého auditora o audite 

konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012.  

 

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

 

8.  Návrh na schválenie finančného pásma na stravovanie  v jedálni MŠ a ZŠ 

 

Poslancom bol predložený návrh vedúcej kuchyne pri ZŠ a MŠ o zmenu finančného pásma. 

Navrhuje zmeniť cenu za 1 obed v ZŠ pre stravníkov od 6-11 rokov z 0,88 eur na 0,95 eur, 

pre stravníkov od 11-15 rokov z 0,95 eur na 1,01 eur a pre dospelých z 1,05 eur na 1,12 eur. 

V MŠ navrhuje zvýšiť celodennú stravu  z 1,05 eur na 1,12 eur. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

OZ jednohlasne schvaľuje úpravu finančného pásma pre stravovanie v jedálni ZŠ a MŠ.  Bolo 

prijaté uznesenie č. PL-8/2013-VIII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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9.  Žiadosti 

 

A) Žiadosť VS Group spol. s r.o. o zriadenie prevádzky 

 

OZ prerokovalo žiadosť VS Group spol. s r.o. o zriadenie prevádzky. Bolo zistené, že 

spoločnosť chce zriadiť prevádzku na pozemku vo vlastníctve obce, preto bude vyzvaný, aby 

predložil nájomnú zmluvu s PD Nádej, ktoré im prenajalo pozemok vo vlastníctva obce bez 

právneho dôvodu. 

 

OZ odročí prerokovanie žiadosti VS Group spol. s r.o. do doby vysporiadania nájomnej 

zmluvy na pozemok obce a zároveň ukladá starostovi obce vyžiadať od spoločnosti nájomnú 

zmluvu s PD Nádej. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

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

 

B) Žiadosť PD Nádej o nákup pozemkov 

 

Poslanci brali na vedomie žiadosť PD Nádej o nákup pozemkov parc.č. 575/97, 575/104, 

978/1. Pozemky parc.č. 575/97,a 978/1 sú vo vlastníctve obce a parcela reg.“C“ č. 575/104 je 

vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi. OZ sa uznieslo na tom, že treba vypracovať znalecký 

posudok na naše pozemky a následne bude určený spôsob predaja, nakoľko pozemok parc.č. 

575/97 užíva Agro-kredit a.s. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

OZ jednohlasne berie na vedomie  žiadosť PD Nádej a poveruje starostu obce o objednanie 

vypracovania znaleckého posudku na uvedené pozemky vo vlastníctve obce. 

  

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

 

C) Žiadosti o finančné príspevky na činnosť 

 

- žiadosť skupiny Arizóna o sponzorský príspevok  

- žiadosť cirkvi o dotáciu na obnovu kostola na rok 2014  

- žiadosť cirkvi o dotáciu na rok 2014 za účelom externého osvetlenia kostola  

- žiadosť cirkvi o dotáciu na organizovanie školského zájazdu do Ríma v roku   

2014 
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Na návrh poslancov prerokovanie uvedených žiadostí bolo odročené na zasadnutie, na ktorom 

sa  bude rozhodovať o poskytnutí dotácii pre jednotlivé spoločenské organizácie z rozpočtu 

obce  na rok 2014. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

OZ jednohlasne berie na vedomie  žiadosť skupiny ARIZÓNA a žiadosti RKC farnosť ŠnO 

a zároveň ich prerokovanie odročí na zasadnutie, kedy sa bude rozhodovať o poskytnutí 

dotácie pre jednotlivé spoločenské organizácie z rozpočtu obce  na rok 2014. 

 

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

 

10. Rôzne 

Pán starosta informoval poslancov: 

A) o vyplatenie 2. splátky finančného príspevku na obnovu budovy OcÚ z Ekofondu 

B) o zámere výstavby nákupného centra Jednoty 

C) o predpokladaných výdavkoch na zmenu územného plánu obce a harmonograme zmeny 

D) o doteraz podaných projektoch:  -park – Obnova dediny 

    - MŠ- v rámci výzvy č.1 ÚSVRK2014 

    - MŠ – v rámci výzvy  MF SR 

    - Verejné osvetlenie – v rámci výzvy  MF SR 

E) o predaji zdravotného strediska – informácia o verejnej súťaži – nikto sa neprihlásil do 

VS., - prítomní p. Sipos a pani Pitvorová by mali záujem, ale kúpnu cenu nevedia zložiť 

vcelku., 

F) o priebehu vypracovania projektovej dokumentácie na vytvorenie zdravotného strediska 

v kultúrnom dome v priestoroch knižnice 

G) o vydaní rozhodnutia o konanie o odstránenie stavieb Agro –BIO Hubice, a.s. 

H) o návrhu  na zámenu pozemkov v katastri obce ŠnO a Miloslavov 

I) o prípravách dňa dôchodcov 

J) o situácii v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a ZŠ – málo detí je zapísaných 

K) o návšteve delegácie z Macedónska z dôvodu získania informácií  o skúsenostiach obce pri 

realizácii EU projektov 

L) o prešetrenie podnetu pána Vörösa OR PZ v Dunajskej Strede (osadenie zvislého trvalôého 

dopr. značenia – začiatok obce na Hubickú cestu) 

 

OZ bralo na vedomie starostom prednesené informácie. 

  

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 7 

Hlasovanie za :  7 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo:0 

 

Bolo prijaté uznesenie č. PL-8/2013-XII, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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11. Diskusia – neboli vznesené žiadne diskusné príspevky.,  

 

12. 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:   Rita Tomanovičová              _________________________ 

      

 

Alžbeta Verébová                 __________________________ 

 

  

 

 

 

 
Zapísala: Erika Feketevízi  


