UZNESENIA
zo 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 05.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Zlatnej na Ostrove
1. volí
členov návrhovej komisie:
- Mária Sebestyénová
- Peter Vígh
menuje
overovateľov zápisnice:
- Viktor Szabó
- Gabriel Aranyosi
schvaľuje
Program 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, zvolenie členov návrhovej komisie, menovanie overovateľov
zápisnice a schválenie programu 18. zasadnutia OcZ
2. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
3. Interpelácie
4. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove k 30.06.2021 a Návrh na zmenu
rozpočtu Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom
maďarským – Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda Zlatná na Ostrove k 30.06.2021 a
Správa o plnení rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove k 30.06.2021 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 30.06.2021
5. Návrh na zvýšenie hospodárnosti školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM
v Zlatnej na Ostrove
6. Správa o vyúčtovaní dotácie z rozpočtu obce Zlatná na Ostrove na I. polrok 2021
7. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zlatná na Ostrove na II.
polrok 2021
8. Indikatívna ponuka financovania pre obec Zlatná na Ostrove – Prima banka
Slovensko, a.s.
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
10. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove na II. polrok
2021
11. Rôzne
12. Informácie o dôležitých udalostiach a opatreniach medzi dvoma zasadnutiami
2. berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na
Ostrove, konaného dňa 18.05.2021.
3. konštatuje
že na zasadnutí neodznela žiadna interpelácia.
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4.1 schvaľuje
zmenu rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove k 30.06.2021 a zmenu rozpočtu Základnej školy s
materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským – Kóczán Mór
Alapiskola és Óvoda Zlatná na Ostrove k 30.06.2021
4.2 berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove k 30.06.2021 a Správu o plnení rozpočtu
Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským –
Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda Zlatná na Ostrove k 30.06.2021
5.1 berie na vedomie
návrh na zvýšenie hospodárnosti školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM v Zlatnej
na Ostrove s Dodatkom č.1.
5.2 schvaľuje
predloženú "Zmluvu o dodávke stravy" riaditeľkou medzi ZŠ s MŠ s VJM Zlatná na Ostrove
a ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s VJM, Nitrianska č. 378,946 13 Okoličná na Ostrove a žiada
zmeniť
Článok V. Platobné podmienky nasledovne:
1. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu jedla v čase odberu podľa Finančného
pásma č. 2 - Desiata pre deti v MŠ ...............0,36,-€
- Celodenná strava v MŠ..............1,45,-€
- Obec pre žiakov 1. - 4. roč.........1,15,-€
- Obed pre žiakov 5. - 9. roč.........1,23,-€
- Obed pre zamest. ZŠ s MŠ.........1,33,-€
Zároveň sa zaväzuje uhradiť polovicu mesačných režijných nákladov školskej jedálni počas
celého roka vrátane prázdnin a krízového stavu podľa Článku VI.
2. Odberateľ na základe tejto zmluvy mesačne uhradí dodávateľovi zálohu na nákup potravín
podľa Finančného pásma č. 2 do 5-ho dňa v mesiaci, v ktorom bude odoberať stravu.
Zároveň každý mesiac uhradí dodávateľovi zálohu na režijné náklady 2 700,-€ do 5-ho dňa
v mesiaci.
3. Vyúčtovanie za skutočne dodanú stravu a polovicu skutočných mesačných režijných
nákladov školskej jedálne dodávateľ zašle odberateľovi vyúčtovacou faktúrou do 10-ho
dňa nasledujúceho mesiaca.
4. Z Článku VI. Podmienky v prípade krízového stavu vypustiť body 2, 3, 4 ,5.
6. berie na vedomie
správu o vyúčtovaní dotácie Futbalového klubu Zlatná na Ostrove, 946 12 Zlatná na Ostrove č.
848, IČO: 37 970 712, DIČ: 2022026127 z rozpočtu obce Zlatná na Ostrove na I. polrok 2021

1. Náklady na rozhodcov a delegátov...................................................... 0,00-€
2. Cestovné – majstrovské zápasy.........................................................180,00-€
3. Zdravotné zabezpečenie ...................................................................... 0,00-€
4. Registračné poplatky .........................................................................24,00-€
5. Ostatné výdavky( starostlivosť o ihrisko, poštovné poplatky...)........45,40- €
6. Občerstvenie..........................................................................................0,00-€
Celkom:
249,40,-€
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Poskytnutá dotácia za I. polrok .....................3 200,-€
Výška použitej dotácie za I. polrok................249,40,-€
Výška nevyužitej dotácie za I. polrok ...........2950,60,-€ bola vrátená dňa 22.07.2021
7.1.1 berie na vedomie
Projekt na dotáciu futbalového klubu na II. polrok 2021 od žiadateľa Futbalový klub Zlatná
na Ostrove, 946 12 Zlatná na Ostrove č. 848, IČO: 37 970 712, DIČ: 2022026127
Výška požadovanej dotácie od obce na II. polrok 2021: 3 585,- €
7.1.2 schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zlatná na Ostrove na II. polrok 2021 pre Futbalový klub
Zlatná na Ostrove, 946 12 Zlatná na Ostrove č. 848, IČO: 37 970 712, DIČ: 2022026127 vo
výške 3.585,- €.
na nasledovné položky:
1. Náklady na rozhodcov a delegátov
2. Cestovné – majstrovské zápasy
3. Zdravotné zabezpečenie
4. Registračné poplatky
5. Kancelárske potreby
6. Občerstvenie
Celkom:

1.000,-€
1.725,-€
100,-€
500,-€
100,-€
160,-€
3.585,-€

7.1.3 žiada
vedenie Futbalového klubu o odovzdanie harmonogramu domácich zápasov a tréningov,
aby bolo zabezpečená v čas príprava ihriska a s tým súvisiace prípravné práce ( úbor, lopty,
upratovanie...).
Dotáciu je nutné využiť v zmysle VZN č. 2/2008 – Poskytovanie dotácie z rozpočtu obce
Zlatná na Ostrove.

7.2.1 berie na vedomie
projekt na dotáciu športového klubu Handball Zlatná na Ostrove na II. polrok 2021, so
sídlom: ŠH č. 851, 946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 17 641 811, DIČ: 2021015293
Výška požadovanej dotácie od obce na II. polrok 2021: 9 420,- €
7.2.2 schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zlatná na Ostrove na II. polrok 2021 pre športový klub
Handball Zlatná na Ostrove, so sídlom ŠH č.851, 946 12 Zlatná na Ostrove,
IČO: 17 641 811, DIČ: 2021015293 vo výške 7 884,- € v dvoch splátkach a to:
1. splátka vo výške 1 000,- € po podpísaní a zverejnení Zmluvy
2. splátka vo výške 6884,- € po predložení upresneného rozpisu žiadanej dotácie
na nasledovné:
1. Súťažné vklady: (Turnaj Bánovce nad Bebravou, Stupava Cup)..............250,00-€
2. Náklady na rozhodcov a delegátov..........................................................1 590,00-€
3. Cestovné náklady.................................................................................... 5 224,00 - €
4. Občerstvenie (príp.vitamíny)........................................................12x10 = 120,00-€
5. Ostatné ( hádz.vosk, kanc. potreby, odvody, poplatky VÚB, veniec).......350,00-€
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6. Zdravotné zabezpečenie .............................................................................350,00-€
Celkové náklady na II.polrok 2021.................................................................7 884,- €
7.2.3 neschvaľuje
cestovné náklady vo výške 1 536,- € / cestovné náklady - nemajstrovské zápasy jesenná časť
2021
Dotáciu je nutné využiť v zmysle VZN č. 2/2008 – Poskytovanie dotácie z rozpočtu obce
Zlatná na Ostrove.

8.1 berie na vedomie
Indikatívnu ponuku financovania pre obec Zlatná na Ostrove – Prima banka Slovensko, a.s.

- stanovisko hlavnej kontrolórky k indikatívnej ponuke financovania od Prima banky
Slovensko, a.s. pre Obec Zlatná na Ostrove
8.2 poveruje

pani starostku o zahájenie jednania s OTP Banka Slovensko, a.s. za účelom získania
písomného súhlasu na prijatie nového výhodnejšieho úveru od Prima banka Slovensko, a.s.,
ktorý by bol použitý na refinancovanie existujúceho úveru v OTP Banke Slovensko, a.s. v
zmysle Zmluvy o splátkovom úvere pre samosprávy, číslo 3005/17/033 uzatvorenej dňa
20.12.2017.
8.3 schvaľuje
refinancovanie úveru v OTP Banke Slovensko, a.s. v prípade získania výhodnejšieho úveru v zmysle
ponuky od Prima banky Slovensko, a.s.

9.1 berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
9.2 schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zlatná na Ostrove na II. polrok 2021
9.3 poveruje
Ing. Katarínu Zahoranovú, hlavnú kontrolórku obce Zlatná na Ostrove na výkon kontrol v
zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok .
10.1 berie na vedomie
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove na II. polrok 2021
10.2 schvaľuje
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove na II. polrok 2021
Rôzne
K bodu 11.1 Na základe žiadosti Moniky Huszárikovej, bytom 946 12 Zlatná na Ostrove
338 o odkúpenie pozemku parcely registra „C“ KN číslo: 494/5, druh pozemku: záhrada
vo výmere 177 m², evidovaná na LV č. 1669 vedenom Okresným úradom Komárno,
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katastrálny odbor pre kat. úz.: Zlatná na Ostrove, obec: Zlatná na Ostrove, bol
schválený zámer na predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove č. 17/2021-5.5.2 zo dňa 18.05.2021 a bol
zverejnený v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z. n. p. (v lehote od 20.05.2021 do 21.07.2021).
11.1.1 konštatuje, že
na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove č. 17/2021-5.5 zo
dňa18.05.2021 bolo zverejnené Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľností vo vlastníctve
obce Zlatná na Ostrove v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o
majetku obcí v z. n. p. v lehote od 20.05.2021 do 21.07.2021.
11.1.2 schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení
neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva obce – kúpnou zmluvou:
-

parcela registra „C“ KN číslo: 494/5, druh pozemku: záhrada vo výmere 177 m²,
evidovaná na LV č. 1669 vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor
pre kat. úz.: Zlatná na Ostrove, obec: Zlatná na Ostrove,

v prospech: Monika Huszáriková, bytom: 946 12 Zlatná na Ostrove č. 338 za kúpnu cenu
3,50 -€/m2, spolu vo výške 619,50 €, pričom žiadateľ bude výlučným vlastníkom.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok: parcela registra „C“ KN číslo:
494/5 tvorí neoddeliteľný funkčný celok so stavbami nehnuteľnosťami vo vlastníctve
žiadateľa evidovanými na LV č. 2559 vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny
odbor pre obec: Zlatná na Ostrove, kat. územie: Zlatná na Ostrove, žiadateľ o parcelu sa bude
starať a zveľaďovať ju.
Predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:
Minimálny počet poslancov potrebný na schválenie predaja majetku obce t.j. 3/5 väčšina
všetkých poslancov.
Počet poslancov: 9
Počet prítomných: 7
Hlasovanie za: 7
Hlasovanie proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený poslancami OcZ
11.1.3 žiada
Ing. Evu Varjúovú, starostku obce Zlatná na Ostrove zabezpečiť spracovanie a zaslanie
návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu 11.1.2 tohto uznesenia do 30 dní od schválenia
uznesenia.
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11.2.1 konštatuje, že
na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove č. 17/2021-5.7 zo
dňa18.05.2021 bol zverejnené Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľností vo vlastníctve
Obce Zlatná na Ostrove v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o
majetku obcí v z. n. p. v lehote od 20.05.2021 do 21.07.2021.
11.2.2 schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
predpisov zmluvný prevod vlastníctva obce – kúpnou zmluvou:
-

v znení

neskorších

parcela registra „C“ KN číslo: 379/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 996 m², evidovaná na LV č. 1012 vedenom Okresným úradom
Komárno, katastrálny odbor pre kat. úz.: Zlatná na Ostrove, obec: Zlatná na
Ostrove,

v prospech: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Stráž, IČO: 34014641, so sídlom:
Hlavná ul. 210/9, 945 04 Komárno – Nová Stráž za kúpnu cenu vo výške 4 880,40,- €, na
základe predloženého znaleckého posudku č. 275/2020, vypracované Ing. Tiborom Szabó,
pričom žiadateľ bude výlučným vlastníkom.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že stavba so súpisným číslom 207, evidovaná
na LV č. 2272 vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor pre obec: Zlatná na
Ostrove, kat. územie: Zlatná na Ostrove, ktorá leží na parcele registra „C“ KN číslo: 379/1,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 996 m², je vo vlastníctve žiadateľa,
žiadateľ o parcelu sa bude starať a zveľaďovať ju.
Predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:
Minimálny počet poslancov potrebný na schválenie predaja majetku obce t.j. 3/5 väčšina
všetkých poslancov.
Počet poslancov: 9
Počet prítomných: 7
Hlasovanie za: 7
Hlasovanie proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený poslancami OcZ
11.2.3 žiada
Ing. Evu Varjúovú, starostku obce Zlatná na Ostrove zabezpečiť spracovanie a zaslanie
návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu 11.2.2 tohto uznesenia do 30 dní od schválenia
uznesenia
11.3.1 berie na vedomie
žiadosť o predĺženie doby nájmu BROZ , Na Riviére 7/A, 941 04 Bratislava
11.3.2 neschvaľuje
predĺženie doby nájmu
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11.3.3 odporúča
vybudovanie parkoviska na území, ktoré má BROZ vo svojom vlastníctve.
11.4.1 berie na vedomie
ponuku ohľade spolupráce so spoločnosťou Zásielkovňa a možným umiestňovaním
samoobslužných výdajných miest, tzv. Z-BOXov od spoločnosti: Zásielkovňa s.r.o.,
Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 48 136 999, IČ DPH:
SK2120099014
11.4.2 schvaľuje spôsob nájmu a zámer
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.o
majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra "C" KN, v k.ú.
Zlatná na Ostrove, časť z parcely č.539/1 zastavaná plocha 0,68 m2 (2 stĺpec) - LV č.1012,
pre účely alternatívnej poštovej služby " Zásielkovňa ", v zastúpení spoločnosťou Zásielkovňa
s.r.o. so sídlom: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 48
136 999, za účelom vybudovania a užívania samoobslužných výdajných a podacích miest so
Zásielkovňou, ktorých bližšia technická špecifikácia je uvedená v priloženom materiáli k
bodu č. 11.4.1 programu 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 05.08.2021, ako
alternatívu poštovej služby, na dobu neurčitú, za nájomné, čo predstavuje ročne sumu 1 Eur.
11.4.3 poveruje
obecný úrad, aby zabezpečil zverejnenie zámeru nájmu tohto majetku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
11.5.1 berie na vedomie
žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej, Školská 332, 946 31
Chotín, IČO: 42 332 648, DIČ: 2023845626 o podpísanie Dodatku č. 4 k Zmluve o
výpožičke, zo dňa 21.06.2021. Predmetom zmluvy sú nebytové priestory v budove ZŠ s MŠ s
vyučovacím jazykom maďarským Kóczán Mór, Komenského 555, 946 12 Zlatná na Ostrove,
vedenej na LV č. 1012 v k.ú. Zlatná na Ostrove ako budova pre školstvo, so súp.č. 555 na
parcele registra "C" p.č. 426/2 . Čas výpožičky, odsek 1 pôvodnej zmluvy o výpožičke sa text
" od 15.09.2016 do 30.06.2017" nahradzuje textom od 01.09.2021 do 30.06.2022.
11.5.2 schvaľuje
podpísanie Dodatku č. 4 k Zmluve o výpožičke medzi Požičiavateľom: Obec Zlatná na
Ostrove, 946 12 Zlatná na Ostrove 184 a Vypožičiavateľom: Súkromná základná umelecká
škola Sylvie Czafrangóovej, Školská 332, 946 31 Chotín, IČO: 42 332 648, DIČ:
2023845626. Čas výpožičky, odsek 1 pôvodnej zmluvy o výpožičke sa text " od 15.09.2016
do 30.06.2017" nahradzuje textom od 01.09.2021 do 30.06.2022.
11.6.1 berie na vedomie
žiadosť Márka Rózsásiho, bytom Meštianská 2626/6, 945 01 Komárno, zo dňa 28.06.2021 o
odkúpenie parcely č. 539/48 s výmerom 624 m2 ,druh : zastavaná plocha a nádvorie,
katastrálne územie Zlatná na Ostrove, zo dňa 28.06.2021.
Dôvod odkúpenia nehnuteľnosti je výstavba rodinného domu.
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11.6.2 neschvaľuje
žiadosť Márka Rózsásiho, bytom Meštianská 2626/6, 945 01 Komárno, zo dňa 28.06.2021 o
odkúpenie parcely č. 539/48 s výmerom 624 m2 ,druh : zastavaná plocha a nádvorie,
katastrálne územie Zlatná na Ostrove.

11.7.1 berie na vedomie
žiadosť Štefana Kovácsa, nar. 04.06.1958 r. č. 580604/6411, trvale bytom 946 12 Zlatná na
Ostrove 238, zo dňa 14.06.2021 o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Zlatná na Ostrove,
parcela registra " C" parcelové číslo 351/2 o výmere 615 m2, katastrálnom území Zlatná na
Ostrove z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania si svojej nehnuteľnosti.
11.7.2 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., parcely registra "C" parcelové číslo 351/2 o
výmere 615 m2, druh pozemku "ostatná plocha" pre Štefana Kovácsa, nar. 04.06.1958 r. č.
580604/6411, trvale bytom 946 12 Zlatná na Ostrove 238. Spôsob predaja majetku obce je
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde osobitným zreteľom je, že predmetná parcela tvorí
súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou a pre obec je nepotrebná.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:
Počet poslancov: 9
Počet prítomných: 7
Hlasovanie za: 7
Hlasovanie proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený poslancami OcZ
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.
11.7.3 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.

11.8.1 berie na vedomie
žiadosť Márie Fűriovej, rod. Haizerová, nar. 18.02.1942, bytom Poľovnícka 1929/16 ,945 01
Komárno, ako vlastníčka pozemku parcelové číslo 966/3 a 996/12 k.ú. Zlatná na Ostrove o
zmenu platného Územného plánu obce, z dôvodu zámeru výstavby rodinného domu na hore
uvedenej parcele, prípadne jej časti.
11.8.2 schvaľuje
začatie obstarávania Zmien a doplnkov územného plánu č.5 obce Zlatná na Ostrove
nasledovne: zmena funkčnému využitiu parcely 966/3 a 966/12 na výstavbu rodinného domu
za nasledovnú podmienku:
- náklady za obstaranie Zmien a doplnkov plánu č. 5 obce Zlatná na Ostrove v zmysle §19
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zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov hradí žiadateľ, ktorého výhradná potreba vyvolala obstaranie zmeny ÚPN.
11.8.3 ukladá
obecnému úradu v Zlatnej na Ostrove uzavrieť Zmluvu o združení činností a finančných
prostriedkov medzi Obcou Zlatná na Ostrove a žiadateľom Zmien a doplnkov ÚPN.
11.8.4 žiada
Ing. Evu Varjúovú, starostku obce Zlatná na Ostrove zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov
územného plánu č. 5 obce v zmysle bodu 11.8.2 a 11.8.3.

11.9 berie na vedomie
ústnu žiadosť Štefana Vankoa o odkúpenie parcely č. 2411/1, 2411/2, 539/46, vo výmere
1032m2, ktoré má v užívaní od roku 1985.
Bolo mu pripomenuté, že po zbere úrody na jeseň si má upraviť opletenie podľa priloženého
nákresu.

11.10 berie na vedomie
informáciu o nahlásení nelegálnej stavby - oplotenie na parcele č. 539/3, ktoré bolo nahlásené
ŠSÚ.

11.11 schvaľuje
-kultúrne podujatie 04.09.2021 - Rodinný deň / Családi nap.
-honorár Občianskeho združenia Bellő Konkoly Thege, Hurbanovo - (dom tanca, ľudová
hudba) v sume 450,- €

12.
Informácie o dôležitých udalostiach a opatreniach medzi dvoma zasadnutiami
1.
oznámenie Ladislava Kovácsa a manželky Heleny Kovácsovej, bytom 946 12 Zlatná na
Ostrove 274, zo dňa 30.06.2021, že sa nevedia zo zdravotných dôvodov starať o zeleň pred
domom na parcele č. 539/1
Oznamovateľom bolo poslané písomné oznámenie dňa 07.07.2021, že podľa voľnej kapacity
obec pristúpi k úprave zelene pred domom: parcela č. 539/1.
2.
prebieha odstránenie nezákonne uložených odpadov v k.ú Zlatná na Ostrove . Po skončení
prác sa predloží presné množstvo odpadu, ktoré do minulého týždňa bolo cca 256 t.
3.
Oboznámenie s klesajúcimi hodnotami komunálneho odpadu od roku 2019. Priložená je
evidencia faktúr a uloženého odpadu na porovnanie v rokoch: 2019, 2020 a 2021.
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V Zlatnej na Ostrove, dňa 05.08.2021

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

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