Uznesenie
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2019

Obecné zastupiteľstvo v Zlatnej na Ostrove
1.
volí
členov návrhovej komisie:
- Mária Sebestyénová
- Gabriel Aranyosi
menuje
overovateľov zápisnice:
- Viktor Szabó
- Csaba Hegedűs
schvaľuje
Program 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, zvolenie členov návrhovej komisie, menovanie overovateľov
zápisnice a schválenie programu 5. zasadnutia OcZ
2. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
3. Interpelácie
4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/2019 obce Zlatná na Ostrove k 30.09.2019 a Návrh na
zmenu rozpočtu č. 3/2019 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM Zlatná na Ostrove k
30.09.2019
5. Správa o plnení rozpočtu obce Zlatná na Ostrove k 30.09.2019 a správa o plnení
rozpočtu ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM Zlatná na Ostrove k 30.09.2019
6. Interná smernica č.1/2019 o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej
činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zlatná na Ostrove pre
Handball Zlatná na Ostrove na II. polrok 2019
8. Rôzne
9. Informácie o dôležitých udalostiach a opatreniach medzi dvoma zasadnutiami
2. berie na vedomie
správu o plnení uznesení z 5. zasadnutia OcZ v Zlatnej na Ostrove, konaného dňa 25.07.2019.
3. konštatuje
že na zasadnutí neodznela žiadna interpelácia.
4.1. schvaľuje
zmenu rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove č. 3/2019 ku dňu 30.09.2019.
4.2. schvaľuje
zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom
maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Zlatná na Ostrove 555, 946 12 Zlatná na
Ostrove č. 3/2019 ku dňu 30.09.2019.
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5.1. berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove k 30.09.2019.
5.2. berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím
jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Zlatná na Ostrove 555, 946 12 Zlatná
na Ostrove k 30.09.2019.
6. berie na vedomie
Internú smernicu č.1/2019 o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v
zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
7.1 schvaľuje
poskytnutie dotácie na II. polrok 2019 pre Handball Zlatná na Ostrove so sídlom č.851, 946 12
Zlatná na Ostrove v upravenej výške, t.j. v objeme celkom 7.321,33 €, z toho:
Rozpis upravenej položky: Cestovné náklady – nemajstrovské zápasy jesenná časť 2019:
3 dňový trunaj pre dorky Stupava - dorky, staršie žiačky
0,00€
Prípravný zápas prípravka ml. a st. žiačky a staršie žiačky
0,00 €
4 dňový turnaj Kolárovo cup
468,00 €
Turnaj pre ženy Bánovce nad Bebravou
0,00 €
SPOLU:
468,00 €
Cestovné náklady celkom vo výške
nemajstrovské zápasy vo výške -1.248,00 €.

4.940,00€ (skrátené o náklady na

7.2 žiada
vedenie Handball Zlatná na Ostrove v zmysle VZN č. 2/2008:
- dodržanie stanovených termínov na vrátenie finančných prostriedkov
- dodržanie termínov na podanie žiadostí o poskytnutie dotácií
- doložiť písomné potvrdenie príslušných orgánov o vyrovnaní všetkých daňových
a odvodových povinností (príslušný daňový úrad, poisťovne), nie staršie ako tri mesiace.
8.1 schvaľuje
bezplatné užívanie služobného bytu od 01.11.2019, ktorý sa nachádza v budove na futbalovom
ihrisku, v k.ú. Zlatná na Ostrove, parc. č. 1089/52, evidovaná na LV č. 1012, súp. č. 780 pre
zamestnanca Ladislav Cingel počas trvania pracovného pomeru, na dobu určitú do 31.07.2020.
Ostatné podmienky stanovené v Zmluve o nájme služobného bytu ostávajú nezmenené.
8.2.1 berie na vedomie
cenovú kalkuláciu na modernizáciu verejného osvetlenia spol. GREP SLOVAKIA spol. s r.
o., resp. informáciu ohľadom zmeny dodávateľa elektrickej energie od 09/2020.
8.2.2 neschvaľuje
cenovú kalkuláciu predloženú spoločnosťou GREP SLOVAKIA spol. s r.o..
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8.3 berie na vedomie
predložené informácie ohľadom legislatívnych požiadaviek v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov.
8.4.1 berie na vedomie
žiadosť Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským
– Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda Zlatná na Ostrove zo dňa 18.09.2019 o presun
vynaložených prostriedkov v rámci rozpočtu školskej jedálne z bežných výdavkov do
kapitálových výdavkov v objeme 5.537,28 EUR.
8.4.2 schvaľuje
žiadosť Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským
– Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda Zlatná na Ostrove zo dňa 18.09.2019 o presun
vynaložených prostriedkov v rámci rozpočtu školskej jedálne z bežných výdavkov do
kapitálových výdavkov v objeme 5.537,28 EUR.
8.5.1 berie na vedomie
žiadosť Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským
– Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda Zlatná na Ostrove o navýšenie rozpočtu školskej družiny
o 610,00€ a pre materskú školu o 322,00€ na obdobie 09-12/2019 na mzdové prostriedky,
odvody do poisťovní resp. do sociálneho fondu, z dôvodu navýšenia platových taríf účinné od
01.09.2019.
8.5.2 schvaľuje
žiadosť Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským
– Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda Zlatná na Ostrove o navýšenie rozpočtu školskej družiny
o 610,00€ a pre materskú školu o 322,00€ na obdobie 09-12/2019 na mzdové prostriedky,
odvody do poisťovní resp. do sociálneho fondu, z dôvodu navýšenia platových taríf účinné od
01.09.2019.
8.6.1 schvaľuje
zámer prenajímať nebytový priestor –vo výmere 60,60 m2 – stavba so súp. č. 861 na parcele č.
119/16 v objekte ktorý sa nachádza v k.ú. Zlatná na Ostrove a je evidovaná Okresným úradom,
katastrálnym odborom v Komárne na LV č. 1012, priamym nájmom, nájomné vo výške
93,99 €/za štvrťrok a prevádzkové náklady, ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájomcovi
Local B.G. s.r.o., IČO: 52 510 573, 946 12 Zlatná na Ostrove 556 na dobu neurčitú, z dôvodu
všeobecného záujmu podporovať subjekty zabezpečujúce služby pre občanov, za podmienky,
že nájomca bude zabezpečovať údržbu priestorov na vlastné náklady v úplnom rozsahu.
8.6.2 ukladá
zverejniť zámer prenajímať nebytové priestory – vo výmere 60,60 m2 – stavba so súp. č. 861
na parcele č. 119/16 v objekte ktorý sa nachádza v k.ú. Zlatná na Ostrove, parc. evidovaná
Okresným úradom, katastrálnym odborom v Komárne na LV č. 1012, priamym nájmom, za
mesačné nájomné 93,99 € a prevádzkové náklady, nájomcovi Local B.G. s.r.o.,
IČO: 52 510 573, 946 12 Zlatná na Ostrove 556 na dobu neurčitú, z dôvodu všeobecného
záujmu podporovať subjekty zabezpečujúce služby pre občanov, za podmienky, že nájomca
bude zabezpečovať údržbu priestorov na vlastné náklady v úplnom rozsahu.

3

8.7.1 schvaľuje
zámer prenajímať pozemok vo výmere 517,50 m2, ktorá sa nachádza v k.ú. Zlatná na Ostrove,
a je evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Komárne na LV č. 1012, časť
parcely č. 2307/01 priamym nájmom, za ročné nájomné 10,00 EUR/na rok + daň
z nehnuteľnosti, ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájomcovi Štefan Nagy, bytom
Veľký Lél č.817, 946 12 Zlatná na Ostrove na dobu 5 rokov, z dôvodu všeobecného záujmu
udržiavať a chrániť životné prostredie, za podmienky, že počas trvania nájmu nájomca sa
zaviaže predmetný pozemok udržiavať a čistiť od buriny na vlastné náklady v úplnom rozsahu.
8.7.2 ukladá
obecnému úradu v Zlatnej na Ostrove zverejniť zámer prenajímať pozemok vo výmere
517,50 m2, ktorá sa nachádza v k.ú. Zlatná na Ostrove, a je evidovaná Okresným úradom,
katastrálnym odborom v Komárne na LV č. 1012, časť parc. č. 2307/01 priamym nájmom, za
ročné nájomné 10,00 EUR/za rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájomcovi Štefan Nagy,
bytom Veľký Lél č.817, 946 12 Zlatná na Ostrove na dobu 5 rokov, z dôvodu všeobecného
záujmu udržiavať a chrániť životné prostredie, za podmienky, že počas trvania nájmu nájomca
sa zaviaže predmetný pozemok udržiavať a čistiť od buriny na vlastné náklady v úplnom
rozsahu.
8.8.1 berie na vedomie
obstaranie elektronického varného kotla s príslušenstvom v cene 3.199,25 € pre Základnú
školu s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským – Kóczán Mór
Alapiskola és Óvoda Zlatná na Ostrove do školskej jedálne.
8.8.2 schvaľuje
zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom
maďarským – Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda Zlatná na Ostrove, t.j. navýšenie kapitálového
rozpočtu o 3.199,25€ z dôvodu obstarania elektronického varného kotla s príslušenstvom v
cene 3.199,25 € do školskej jedálne.
8.9.1 berie na vedomie
žiadosť Silvie Szalaiovej, bytom Zlatná na Ostrove č. 851, 946 12, o prenájom služobného bytu
vo výmere 106,96 m2 – stavba so súp. č. 851 na parcele č. 426/6 v objekte ktorý sa nachádza v
k.ú. Zlatná na Ostrove, parc. evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Komárne
na LV č. 1012.
8.9.2 schvaľuje
zámer prenajímať bytové priestory – vo výmere 106,96 m2 – stavba so súp. č. 851 na parcele č.
426/6 v objekte ktorý sa nachádza v k.ú. Zlatná na Ostrove, parc. evidovaná Okresným úradom,
katastrálnym odborom v Komárne na LV č. 1012, priamym nájmom, za mesačné nájomné
186,11 € a prevádzkové náklady, nájomcovi Silvia Szalaiová, bytom Zlatná na Ostrove č. 851,
946 12 na obdobie kalendárneho roka 01.01.2020 – 31.12.2020.
8.9.3 ukladá za povinnosť
zverejniť zámer prenajímať bytové priestory – vo výmere 106,96 m2 – stavba so súp. č. 851 na
parcele č. 426/6 v objekte ktorý sa nachádza v k.ú. Zlatná na Ostrove, parc. evidovaná
Okresným úradom, katastrálnym odborom v Komárne na LV č. 1012, priamym nájmom, za
mesačné nájomné 186,11 € a prevádzkové náklady, nájomcovi Silvia Szalaiová, bytom Zlatná
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na Ostrove č. 851, 946 12 na obdobie kalendárneho roka 01.01.2020 – 31.12.2020 na svojej
úradnej tabuli resp. na internetovej stránke.
8.10.1 berie na vedomie
žiadosť o prenájom pozemkov zo dňa 14.10.2019 predložené združením: Bratislavské
regionálne ochranárske združenie, IČO 31 771 815, Na Riviére č.7/A, 841 04 Bratislava vo
vlastníctve obce, nachádzajúce v k.ú. Zlatná na Ostrove evidované Okresným úradom,
katastrálnym odborom v Komárne na LV č. 1012:
Typ
C
C
C
C
C
C
C
C

Parcela
2183/4
2256/3
2184/2
2257
2302
2301
2276/4
2304/4

LV
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012

Výmera/m2
2.287
16.197
119
8.581
789
578
156
2.552

Vlastník
Obec Zlatná na Ostrove
Obec Zlatná na Ostrove
Obec Zlatná na Ostrove
Obec Zlatná na Ostrove
Obec Zlatná na Ostrove
Obec Zlatná na Ostrove
Obec Zlatná na Ostrove
Obec Zlatná na Ostrove

Podiel
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Druh pozemku
Vodná plocha
Vodná plocha
Vodná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Orná pôda

8.10.2 žiada
zabezpečiť doplnenie podkladov k predloženej žiadosti zo dňa 14.10.2019 Bratislavské
regionálne ochranárske združenie, IČO 31 771 815, Na Riviére č.7/A, 841 04 Bratislava vo
vlastníctve obce, nachádzajúce v k.ú. Zlatná na Ostrove evidované Okresným úradom,
katastrálnym odborom v Komárne na LV č. 1012
- písomný súhlas poľovníckeho združenia.
8.10.3 schvaľuje
odročenie rozhodnutia, z dôvodu vyžiadania právneho názoru aby bol ďalší postup zosúladený
s právnymi predpismy.
8.11 schvaľuje
umiestnenie trvalých dopravných značiek pre BROZ, IČO 31 771 815, Na Riviére č.7/A,
841 04 Bratislava na pozemku evidovaný Okresným úradom, katastrálnym odborom
v Komárne na LV č. 1012, na parc. č. 2276/2.
8.12 schvaľuje
vyhodnotenie Komunitného plánu za rok 2018.
8.13 schvaľuje
úpravu "Sadzobníka cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Zlatná na Ostrove", s
platnosťou od 01.11.2019 a vyňatím bodu č. 6. Poplatky za prenájom školskej jedálne.
8.14 dodatočne schvaľuje
- honorár Pécsi Zoltánovi (organizátor sprievodu motoriek) v sume 100,- € (VPD č. 361/19)
- honorár Občianskeho združenia Bellő Konkoly Thege, Hurbanovo – (dom tanca, ľudová
hudba ) – v sume 450,- € (VPD č. 360/19).
8.15 dodatočne schvaľuje
- honorár Ildikó Benes a István Pőthe, Komárno (umelecké služby) – v sume 320,- EUR.
(VPD č. 394/19).
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8.16 schvaľuje
vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektov na futbalovom ihrisku.
8.17 berie na vedomie
Zmenu poskytovateľa služieb na prevádzkovanie systému KORWIN.
Výpoveď zmluvy na poskytnutie služby zo dňa 23.09.2019, uzatvorenie novej zmluvy na
poskytnutie služby resp. Licenčnej zmluvy.
8.18 schvaľuje
podanie Žiadosti o prostriedky poskytované na projekt na obnovu budovy Kultúrneho domu v
rámci programu Interreg SK-HU č.1902, PT4 – cezhraničná spolupráca s partnerom mesta Ács.
8.19.1 berie na vedomie
informáciu ohľadom obstarania veľkokapacitných kontajnerov na zber a odvoz zmiešaného
odpadu v počte 10 kusov.
8.19.2 schvaľuje
zmenu rozpočtu z dôvodu obstarania veľkokapacitných kontajnerov na zber a odvoz
zmiešaného odpadu v počte 10 kusov v hodnote celkom 14.628,-€.
Overovatelia zápisnice:
....................................................
Mária Sebestyénová

..................................................
Gabriel Aranyosi
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