UZNESENIA
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 30.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Zlatnej na Ostrove
1. volí
členov návrhovej komisie:
- Mária Sebestyénová
- Peter Vígh
menuje
overovateľov zápisnice:
- Viktor Szabó
- Gabriel Aranyosi
Schvaľuje
Program 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, zvolenie členov návrhovej komisie, menovanie overovateľov
zápisnice a schválenie programu 16. zasadnutia OcZ
2. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
3. Interpelácie
4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 4/2020 Obce Zlatná na Ostrove k 31.12.2020 a Návrh na
zmenu rozpočtu č. 4/2020 Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s
vyučovacím jazykom maďarským – Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda Zlatná na
Ostrove k 31.12.2020 a Správa o plnení rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove k 31.12.2020
a Správa o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána
s vyučovacím jazykom maďarským – Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda Zlatná na
Ostrove k 31.12.2020
5. Správa o výsledku mimoriadnej kontroly vykonanej v školskej jedálni ZŠ s MŠ Móra
Kóczána s VJM v Zlatnej na Ostrove
6. Rôzne
7. Informácie o dôležitých udalostiach a opatreniach medzi dvoma zasadnutiami
2. berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení zo 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na
Ostrove, konaného dňa 09.03.2021.
3. konštatuje
že na zasadnutí neodznela žiadna interpelácia.

4.1 schvaľuje
zmenu rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove č. 4/2020 ku dňu 31.12.2020 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.
4/2020 ku dňu 31.12.2020
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4.2 berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove k 31.12.2020 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
31.12.2020.
5.1. berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o výsledku mimoriadnej kontroly vykonanej v školskej jedálni ZŠ
s MŠ Móra Kóczána s VJM v Zlatnej na Ostrove za účelom zistenia skutočných režijných
nákladov vynaložených na jedno jedlo za obdobie roka 2020
5. 2. žiada
p. riaditeľku ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM, Komenského č. 555, 946 12 Zlatná na Ostrove,
aby predložila návrh riešenia skutočných nákladov na vyhotovenie jedného jedla
pripraveného pre odberateľa ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s VJM, Nitrianska č. 378, Okoličná
na Ostrove, tak aby tieto skutočné náklady boli hradené z rozpočtu odberateľa a zároveň
preverila počet zamestnancov v školskej kuchyne podľa odporúčaného počtu zamestnancov
podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. nakoľko denný počet pripravovaných jedál spadá v
priemere 101 - 200 ks.
Termín predloženia návrhu do: 30.04.2021

6. Rôzne
6.1.1. konštatuje,
že schválený zámer uznesením Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove číslo 15/20217.5 zo dňa 09.03.2021 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, nájomné vo výške 7€
za každý začatý m2 ročne( 427,-€/rok) 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 Annamária Hausleitner, IČO: 46 18 252, DIČ:1079921788,
trvale bytom 946 12 Zlatná na Ostrove, č.27, od 01.05.2021 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,
bol zverejnený od 10.03.2021 do 29.03.2021 na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.

6.1.2. schvaľuje
Pre žiadateľku Annamária Hausleitner, IČO: 46 18 252, DIČ:1079921788, trvale bytom 946
12 Zlatná na Ostrove, č.27, prenájom nebytových priestorov – 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, , ako dôvod
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, nájomcovi od 01.05.2021 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.
Nájomné vo výške 7€ za každý začatý m2 ročne( 427,-€/rok) a prevádzkové náklady.
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6.1.3. žiada
starostku obce Zlatná na Ostrove
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu 6.1.2. tohto
uznesenia
6.2.1 berie na vedomie
žiadosť obyvateľov Veľkého Lélu na rozšírenie verejného osvetlenia v osade.
6.2.2 schvaľuje
rozšírenie verejného osvetlenia v osade Veľký Lél s nákladmi cca 1 750,- € s DPH a
žiada zapracovať výdavky do zmeny rozpočtu na rok 2021
6.3. schvaľuje
vyradenie a likvidáciu nepotrebného majetku.
Dom smútku súp. č. 1036: Garniža 12m..................2ks
Garniža 3m.....................2ks
Záclona biela .................6ks
Umelé kvety ................11ks
Kvetináč závesný...........4ks
Črepník biely oválny .....2ks
Zdravotné stredisko súp. č. 257: Regál na knihy............1ks
Televízor.....................1ks
Registračka malá.........1ks
Záclony: .....................6ks
Garniža.......................3ks
Gauč...........................1ks
6.4.1 berie na vedomie
žiadosť obyvateľov Hornej Zlatnej na nákup futbalových bránok.
6.4.2 schvaľuje
nákup futbalových bránok s rozmermi: 300 x 200 x120 cm v počte 2 ks za 280,- € s DPH
a žiada zapracovať výdavky do zmeny rozpočtu na rok 2021.

V Zlatnej na Ostrove, dňa 30.03.2021

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

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