UZNESENIA
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 10.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Zlatnej na Ostrove
1. volí
členov návrhovej komisie:
- Mária Sebestyénová
- Peter Vígh
menuje
overovateľov zápisnice:
- Viktor Szabó
- Csaba Hegedűs
schvaľuje
Program 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, zvolenie členov návrhovej komisie, menovanie overovateľov
zápisnice a schválenie programu 14. zasadnutia OcZ
2. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
3. Interpelácie
4. Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019 pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Zlatná na Ostrove
5. Konsolidovaná účtovná závierka a Konsolidovaná výročná správa Obce Zlatná na
Ostrove za konsolidovaný celok za rok 2019
6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/2020 obce Zlatná na Ostrove k 30.09.2020 a Návrh na
zmenu rozpočtu č. 3/2020 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM Zlatná na Ostrove k
30.09.2020
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Zlatná na
Ostrove na roky 2021 – 2023, t.j. k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom za roky
2022 – 2023
8. Návrh viacročného rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na roky 2021 – 2023 (návrh
rozpočtu na rok 2021 s výhľadom za roky 2022 – 2023)
9. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020 Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím
jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda v Zlatnej na Ostrove
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zlatná na Ostrove č. 5/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zlatná na Ostrove č. 6/2020 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a ďalšie roky
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zlatná na Ostrove č. 7/2020 o určení
výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Zlatná na Ostrove na rok
2021
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13. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove pre II. polrok 2020
pre FK Zlatná na Ostrove
14. Projekt na dotáciu športového klubu Handball Zlatná na Ostrove na II. polrok 2020
15. Rôzne
16. Informácie o dôležitých udalostiach a opatreniach medzi dvoma zasadnutiami
2. berie na vedomie
správu o plnení uznesení z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove,
konaného dňa 24.09.2020.
3. konštatuje
že na zasadnutí neodznela žiadna interpelácia.
4. berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za r.2019 a Správu
nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019 pre štatutárny
orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Zlatná na Ostrove.
5. berie na vedomie
Konsolidovanú účtovnú závierku a Konsolidovanú výročnú správu Obce Zlatná na Ostrove za
konsolidovaný celok za rok 2019
6.1 schvaľuje
zmenu rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove č. 3/2020 ku dňu 30.09.2020 a 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.
3/2020 ku dňu 30.09.2020.
6.2 berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove k 30.09.2020 a 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
30.09.2020.
7. berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na
roky 2021 – 2023, t.j. k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom za roky 2022 – 2023.
8.1 berie na vedomie
návrh viacročného rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na roky 2021 – 2023 (návrh rozpočtu na
rok 2021 s výhľadom za roky 2022 – 2023) a návrh viacročného rozpočtu Základnej školy s
Materskou školou Móra Kóczána s VJM - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Zlatná na
Ostrove 555, 946 12 Zlatná na Ostrove na roky 2021 - 2023
8.2 schvaľuje
rozpočet Obce Zlatná na Ostrove na rok 2021 a rozpočet Základnej školy s Materskou školou
Móra Kóczána s VJM - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Zlatná na Ostrove 555, 946 12
Zlatná na Ostrove na rok 2021 vrátane jeho zmeny, ktoré boli dodatočne zapracované a
prerokované finančnou komisiou dňa 08.12.2020.
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9. berie na vedomie
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s
vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555,
946 12 Zlatná na Ostrove za školský rok 2019/2020.
10.1 berie na vedomie
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zlatná na Ostrove č. 5/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce vrátane
navrhovaných zmien:
 Časť II. ods. 10 písm. b) sa zrušuje z dôvodu legislatívnych zmien od 27.12.2019.
 Časť II. ods. 12 písm. a): 110 litrová nádoba sa nahrádza 120 litrovou nádobou
 Časť II. ods. 13: nové znenie:
a) Rodinné domy - domácnosti:
 1 ks 120 l – (1 - 3 občania),
 1 ks 240 l – (4 - 6 občanov),
b) Bytové domy:
 1 ks 120 l – (1 - 3 občania),
 1 ks 240 l – (4 - 6 občanov),
c) Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ:
 na základe typu užívanej nádoby – tlačivo Odsúhlasenie množstvového zberu (Príloha
č. 1 VZN obce Zlatná na Ostrove o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady).
 Časť III. ods. 1: „Zberu a prepravu ZKO v obci vykonáva spoločnosť formou
podomového
zberu FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor a 110 litrová nádoba sa
nahrádza 120 litrovou nádobou


Časť IV. ods. 1 – nové znenie:
• Obec zabezpečuje triedený zber a prepravu a zhodnotenie EO prostredníctvom
spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor.
• Zberné nádoby pri zbere hradí organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV),
ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava.



Časť IV. ods. 2 – nové znenie:
• Obec zabezpečuje triedený zber a prepravu a zhodnotenie odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov prostredníctvom spoločnosti FCC
Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor.
• Zberné nádoby pri zbere hradí organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV),
ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava.



Časť IV. ods. 3 – nové znenie:
• Obec zabezpečuje triedený zber a prepravu a zhodnotenie odpadov tohto druhu
prostredníctvom spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51
Zohor.
• Zberné nádoby pri zbere použitých prenosných batérií a akumulátorov hradí
organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B,
821 04 Bratislava.
• Harmonogram zberu BaA podľa ročného harmonogramu vyveseného na úradnej
tabuli obce Zlatná na Ostrove, systém zberu: donáškový spôsob.
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Časť IV. ods. 6 – nové znenie:
• Dôvody nezavedenia zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad: 100%
obyvateľov obce kompostuje vlastný BRKRO.



Časť IV. ods. 7 – bolo doplnené:
• Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad na svojom území pre obyvateľov obce nakoľko,
100 % domácností kompostuje vlastný odpad



Časť IV. ods. 8 – nové znenie:
• Zber a preprava textilu sa uskutoční na základe Zmluvy o spolupráci pri zbere
použitého šatstva, HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA O.Z.,
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava, náklady na zberné nádoby znáša uvedená
spoločnosť.
• Bolo doplnené:
(1) Spätný zber odpadových pneumatík
•
Každý konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa
stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík, ktorým sú
všetky predajne pneumatík a všetky prevádzky, ktoré prezúvajú pneumatiky.
•
Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky.
(2)

•

Prevádzkovanie zberného dvora
•
Miesto: Zberný dvor – Mederčská cesta, 946 12 Zlatná na Ostrove
•
Otváracie hodiny:
Streda: 13:00-17:00
Piatok: 13:00-17:00
Sobota: 10:00-17:00
Zberný dvor je prevádzkovaný s obcou
Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci môže bezplatne odovzdať
a) biologicky rozložiteľný odpad,
b) papier a lepenka
c) sklo
d) plasty, tvrdé plasty
e) elektroodpad

• Časť V. ods. 1 – zmena mailovej adresy: obeczlatna@obeczlatna.sk
10.2 schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrove č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce v zmysle bodu 10.1
11.1 berie na vedomie
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zlatná na Ostrove č. 6/2020 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a ďalšie roky vrátane
navrhovaných zmien:
 §3 - bolo doplnené: „bez trvalého alebo prechodného pobytu“
 §4 ods. 1 písm. c) – pre občanov, ktorí vyprodukujú viac komunálneho odpadu a nestčí
im zberná nádoba určená na základe VZN Obce Zlatná na Ostrove č.5/2020 v časti II.
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ods. 13 písm.a),b), majú možnosť si zakúpiť na OcÚ označené vrecia v hodnote 2,€/ks, ktoré môžu vyložiť pri odvoze komunálneho odpadu 1 vrece/ 1 odvoz.
 §8 ods. 3 – bolo doplnené: „V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom
alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj úradný preklad.“
 §9 ods.2 písm. c) – pôvodné znenie bolo nahradené: „potvrdenie o zaplatení poplatku
mimo trvalého pobytu.“
 §9 ods.2 písm. d) – bolo doplnené: „pri práci vykonanej mimo územia SR potvrdenie
zamestnávateľa o zamestnávaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.
(Príloha č.2, č.3 VZN obce Zlatná na Ostrove o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady). “
Zmena poradia v číslovaní resp. boli doplnené nasledovné odseky:
 §9 ods.3 - „V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom
jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj úradný preklad.“
 §9 ods. 6 – „Odpustenie od poplatku za označené vrece 2,-€/ks, ktoré si môžu
vyžiadať na OcU 1 vrece/1 odvoz a to:
a) pre rodiny, ktoré majú deti a neovládajú sebaobslužné hygienické činnosti
(používa plienky),
b) pre občanov, ktorí neovládajú sebaobslužné hygienické činnosti.“
 §9 ods.7 – bolo doplnené: „Tí občania, ktorí spľňajú §9 ods. 2, budú odrátaní z počtu
danej domácnosti kde majú trvalý alebo prechodný pobyt. Predmetnej domácnosti
bude pridelená zberná nádoba podľa VZN č.5/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, časť II. ods. 13 písm. a), b).
 § 10 – bolo doplnené: „Sankcia: Pri porušení VZN Obce Zlatná na Ostrove č. 5/2020
ods.13 (viac zberných nádob bez zmluvy, odmietnutie výzvy na výmenu zbernej
nádoby) fyzickej osobe bude uložená pokuta vo výške 130,- €.
 § 10 – jeho pôvodný obsah bol presunutý do § 11.
11.2 schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrove č. 6/2020 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a ďalšie roky v zmysle bodu 11.1
12.1 berie na vedomie
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zlatná na Ostrove č. 7/2020 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Zlatná na Ostrove na rok 2021
12.2 schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrove č. 7/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Zlatná na Ostrove na rok 2021
13. berie na vedomie
správu o vyúčtovaní dotácie za II. polrok 2020 - FK Zlatná na Ostrove, IČO: 37970712
946 12 Zlatná na Ostrove č. 848
14. neschvaľuje
žiadosť o dotáciu pre športový klub Handball Zlatná na Ostrove so sídlom č.851, 946 12
Zlatná na Ostrove, na II. polrok 2020, keďže termín uvedený vo VZN č. 2/2008 nebol
dodržaný.
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15.1.1 berie na vedomie
Žiadosť Gábor Molnár, rod. Molnár, nar. 15.07.1989, r.č. 890715/6863 a Veronika Szalaiová,
rod. Szalaiová, nar. 30.10.1985, r.č. 856030/6843, obaja trvale bytom 946 12 Zlatná na
Ostrove č. 606 o odkúpenie novovytvorenej parcely reg. „C“ p.č. 1096/97 v k.ú. Zlatná na
Ostrove o výmere 551 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 44538359300/2020 z parcely registra "C", parcelové číslo 1096/95 o výmere 987 m2, zastavané plochy,
vedenej na LV č. 1012 v k. ú. Zlatná na Ostrove vo vlastníctve obce Zlatná na Ostrove.
15.1.2. schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva a zámer
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 odsek 2 písm. a) a § 9a odsek 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., novovytvorenej parcely registra "C"
parcelové číslo 1096/97 o výmere 551 m2, zastavaná plocha vytvorená geometrickým plánom
č. 44538359-300/2020 z parcely registra "C", parcelové číslo 1096/95 o výmere 987 m2,
zastavané plochy, vedenej na LV č. 1012 v k. ú. Zlatná na Ostrove
pre Gábor Molnár, rod. Molnár, nar. 15.07.1989, r.č. 890715/6863 a Veronika Szalaiová, rod.
Szalaiová, nar. 30.10.1985, r.č. 856030/6843, obaja trvale bytom 946 12 Zlatná na Ostrove č.
606.
Spôsob predaja majetku obce je z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde osobitným
zreteľom je, že predmetná parcela je susedná s ich pozemkom vedeného na LV č. 523,
parcelové číslo 1096/80,81 a 1096/6,7 a pre obec je nepotrebná.
Predaj zhora vymedzeného majetku obce sa bude schvaľovať v budúcnosti po splnení
podmienky zverejnenia tohto zámeru najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu tohto
majetku na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
15.1.3 poveruje
obecný úrad aby zabezpečil zverejnenie zámeru predaj tohto majetku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n.
p. na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
15.2.1 berie na vedomie
Žiadosť Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), IČO 31 771 815, Na Riviére
č.7/A, 841 04 Bratislava a žiadosť Tomáš Kušík, Veľký Lél č. 819, 946 12 Zlatná na
Ostrove
15.2.2 schvaľuje
riešiť požiadavku formou zriadenia vecného bremena
15.2.3 odporúča
vypracovať geometrický plán s vyznačením trasy, ktorá bude predmetom vecného bremena
s podmienkou, že vecné bremeno bude zriadené v nevyhnutnom rozsahu na právo prechodu
osôb a prejazdu motorových vozidiel v prospech oprávnených z vecného bremena, t.j.
vlastníkov vyššie uvedených nehnuteľností. Pri zameraní pozemku je nutná prítomnosť
starostky. Všetky náklady, ktoré súvisia s vybavením zriadenia vecného bremena k pozemku
hradí žiadateľ.
15.3.1 berie na vedomie
Žiadosť Moniky Huszárikovej nar. 29.12.1984, r.č.8462296931, 946 12 Zlatná na Ostrove
č.338 o odkup parcely potrebné k realizácii pripojenia rodinného domu č.157 v k.ú. Zlatná na
Ostrove, parc. reg. „C“ parc. č. 496/1 vedeného na LV č.2559 na verejný vodovod.
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15.3.2 schvaľuje
zriadenie vecného bremena v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu vodovodnej prípojky
rodinného domu pod č. 157 v k.ú. Zlatná na Ostrove, parc. reg. „C“ č. 496/1 vedenej na LV č.
2559 na verejný vodovod cez obecný pozemok 494/1 a 494/5.
15.4.1 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
15.4.2 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 01.01.2021 – 31.12.2021.
15.4.3 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
na Ostrove č. 851, 946 12 na obdobie kalendárneho roka 01.01.2021 – 31.12.2021 na svojej
úradnej tabuli resp. na internetovej stránke.
15.5.1 berie na vedomie
Informáciu o výške navrhovanej odmeny za r.2020 pre hlavnú kontrolórku.
15.5.2 schvaľuje
30%-nú odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Zlatná na Ostrove Ing. Katarínu Zahoranovú,
ktorá sa vypočíta z jej mesačného platu v zmysle §18 písm. c) ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p., a taktiež schvaľuje jednorázové vyplatenie uvedenej odmeny
v jednej čiastke za obdobie mesiacov január až december roka 2020 v najbližšom výplatnom
termíne.
15.6.1 berie na vedomie
informáciu o výške navrhovanej odmeny pre poslanca Viktor Szabó
15.6.2 schvaľuje
mimoriadnu odmenu poslancovi na základe Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva čl. III – Mimoriadna odmena poslanca bod 1. a 3. poslancovi Viktor Szabó
vo výške 300,00€ za rozvoj športu v Obci Zlatná na Ostrove v roku 2020.
15.7. schvaľuje
spoluúčasť vo výške 424,10 € k projektu „Zlepšenie vybavenia školskej jedálne“ poskytnuté
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a súčasnú úpravu
rozpočtu o 424,10 €.

7

15.8. berie na vedomie
informáciu o rozsudku Okresného súdu Komárno 10C/80/2018 – 362 zo dňa 07.09.2020 vo
veci o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi Doc. Ing. Otto Mierka, CSc. a
obcou Zlatná na Ostrove.
15.9. berie na vedomie
informáciu o ukončení nájomných vzťahov s nájomcami v budove Zdravotné stredisko.
15.10.1. berie na vedomie
informáciu o výsledku kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RUVZ)
Komárno na miestnom pohrebisku.
15.10.2 schvaľuje
Nákup mobilnej toalety a uzatváranie zmluvy na jej pravidelný servis.
15.11.1 berie na vedomie
informácie o inventarizácii majetku obce k 31.12.2020
15.11.2 schvaľuje
Príkaz starostky č.1/2020 a 2/2020 na vykonanie inventarizácie k 31.12.2020
V Zlatnej na Ostrove, dňa 10.12.2020

----------------------------------------------Mária Sebestyénová

----------------------------------------------Peter Vígh
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