UZNESENIA
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 28.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Zlatnej na Ostrove
1.
volí
členov návrhovej komisie:
- Mária Sebestyénová
- Peter Vígh
menuje
overovateľov zápisnice:
- Csaba Hegedüs
- Viktor Szabó
schvaľuje
Program 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, zvolenie členov návrhovej komisie, menovanie overovateľov
zápisnice a schválenie programu 10. zasadnutia OcZ
2. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
3. Interpelácie
4. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove č. 1/2020 k 31.03.2020 a návrh na
zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím
jazykom maďarským – Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda Zlatná na Ostrove č. 1/2020
k 31.03.2020
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove k 31.03.2020 – príjmy a výdavky
za 1Q/2020 a plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy s materskou školou Móra
Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským – Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda
Zlatná na Ostrove k 31.03.2020 – príjmy a výdavky za 1Q/2020.
6. Rôzne
7. Informácie o dôležitých udalostiach a opatreniach medzi dvoma zasadnutiami

2. berie na vedomie
správu o plnení uznesení z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove,
konaného dňa 30.01.2020.
3. konštatuje
že na zasadnutí neodznela žiadna interpelácia.
4. schvaľuje
zmenu rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove č. 1/2020 ku dňu 31.03.2020 a zmenu rozpočtu
Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda č. 1/2020 ku dňu 31.03.2020
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5. berie na vedomie
plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove k 31.03.2020 – príjmy a výdavky za
1Q/2020 a plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s
vyučovacím jazykom maďarským – Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda Zlatná na Ostrove
Komenského 555, 946 12 Zlatná na Ostrove k 31.03.2020 – príjmy a výdavky za 1Q/2020.

6.1.1 berie na vedomie
žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – Ladislav Miklos a manž. Alžbeta Miklosová bytom ul.
Biskupa Királya 2814/19, 945 01 Komárno
6.1.2 neschvaľuje
žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti, alternatívne riešiť zámenou pozemku

6.2.1 berie na vedomie
Žiadosť o osadenie dopravného zrkadla – Centrál, n.o. 946 12 Zlatná na Ostrove č. 258
6.2.2 schvaľuje
poskytnutie informácie pre žiadateľa Centrál, n.o. 946 12 Zlatná na Ostrove č. 258
v súvislosti s osadením dopravného zrkadla, vrátane súvisiacich nákladov na vypracovanie
projektovej dokumentácie a obstaranie dopravného zrkadla.

6.3.1 berie na vedomie
žiadosť o osadenie dopravného zrkadla – Prepletaná Bernadeta, Malomlynská 21, 946 12
Zlatná na Ostrove
6.3.2 schvaľuje
poskytnutie informácie pre žiadateľa Prepletaná Bernadeta, Malomlynská 21, 946 12 Zlatná
na Ostrove v súvislosti s osadením dopravného zrkadla, vrátane súvisiacich nákladov na
vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie dopravného zrkadla.

6.4.1 berie na vedomie
Žiadosť o navýšenie rozpočtu školskej jedálne na výmenu vchodových dverí na hliníkové vo
výške 1.022,00 € pre Základnú školu s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím
jazykom maďarským – Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda Zlatná na Ostrove Komenského
555, 946 12 Zlatná na Ostrove
6.4.2 schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Zlatná na Ostrove v súvislosti s obstaraním vchodových dverí na
budove ŠJ na základe vyžiadania konkurenčných cenových ponúk.

6.5.1 berie na vedomie
žiadosť o zjednosmernenie ulice Krátka v obci Zlatná na Ostrove – Tamás Szabados, ul.
Krátka 186, 946 12 Zlatná na Ostrove
6.5.2 neschvaľuje
žiadosť o zjednosmernenie ulice Krátka v obci Zlatná na Ostrove – Tamás Szabados, ul.
Krátka 186, 946 12 Zlatná na Ostrove.
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6.5.3. ukladá
povinnosť aby žiadateľ zabezpečil vyžiadanie súhlasu k užívaniu verejného priestranstva a
stavebné povolenie k realizovaným stavbám

6.6.1 berie na vedomie
žiadosť o vydanie povolenia k oploteniu areálu – Gergely Szabó, č.643, 946 12 Zlatná na
Ostrove
6.6.2. dáva na vedomie
žiadateľovi, že schválenie predloženej žiadosti nepatrí do kompetencie obecného
zastupiteľstva. Treba o to požiadať príslušný stavebný úrad.
6.6.3. vyzýva žiadateľa
určiť očakávanú predajnú cenu za časť pozemku parc.č.1101/149 vo výmere 426 m2, prípadne
ako protihodnotu obec ponúka vybudovanie bariérového oplotenia na hranici pozemku
1101/149 a 1101/150,152, cca. 200 m.
6.7.1 berie na vedomie
žiadosť o vydanie súhlasu na vybudovanie lavičky na verejný priestor – Norbert Varga, 946
12 Zlatná na Ostrove č.646
6.7.2 neschvaľuje
žiadosť o vydanie súhlasu na vybudovanie lavičky na verejnom priestranstve žiadateľa
Norbert Varga.
6.7.3. schvaľuje
umiestnenie 2 ks certifikovaných betónových lavičiek, ktoré zabezpečí obec.
6.8.1 dodatočne schvaľuje
úhradu trov exekučných konaní vo výške 2.562,00 € na účet JUDr. Vojtech Markovič PhD –
súdny exekútor Exekútorský úrad Komárno, Bratislavská cesta 4303, 945 01 Komárno
a súčasné navýšenie rozpočtu o 2.562,00 €.
6.9.1 schvaľuje
predložený Návrh Dodatku č.2 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu v Komárne
6.9.2 dodatočne schvaľuje
úhradu nákladov vo zvýšenej sume 6.024,35 € a to aj spätne od 01.01.2020 a súčasné
navýšenie rozpočtu obce o 2.617,32 €.

6.10.1 berie na vedomie
informáciu o plánovanej oprave výtlkov miestnych komunikácií v k.ú. Zlatná na Ostrove
6.10.2 schvaľuje
realizáciu opravy výtlkov miestnych komunikácií v k.ú. Zlatná na Ostrove na základe VO zo
dňa 29.04.2020 vo výške 5.904,00 € a súčasné navýšenie rozpočtu obce na r.2020 o 3.904,00
€.
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6.11.1 berie na vedomie
návrh opatrení týkajúcich sa vplyvu COVID-19 na miestnu ekonomiku
6.11.2 schvaľuje
dočasnú výnimku počas pandémie z platby nájomného pre podnikateľov ktoré prenajímajú
nebytové priestory vo vlastníctve obce a odpustenie z platenia poplatkov za zber a odvoz
komunálneho odpadu počas pandémie ktoré túto službu reálne nevyužívali podľa priloženého
vyčíslenia a súčasné zníženie rozpočtu obce na rok 2020 o 696,62 €.

6.12.1 berie na vedomie
informáciu o plánovanej spolupráci so spoločnosťou DATALAN, a.s. na základe zmluvného
dokumentu.
6.12.2 schvaľuje
podpísanie zmluvnej dokumentácie o spolupráci so spoločnosťou DATALAN a.s.
v nasledovnom rozsahu:
 GDPR II (Kybernetická bezpečnosť) v hodnote 1.365,60 € vrátane DPH
 Vypracovanie dokumentácie a zabezpečenie služieb vyplývajúce z daného zákona na
základe požiadavky NBU vo výške 2.250,00 € vrátane DPH ako jednorázový poplatok
 Mesačný poplatok za službu vo výške 429,00 € vrátane DPH počas obdobia 36
mesiacov platné od 01.07.2020. Náklady pripadajúce na r.2020 vo výške 2.574,00 €
Navýšenie rozpočtu na r.2020 vo výške celkom: 6.189,60 €

6.13.1 berie na vedomie
žiadosť o súhlas k zriadeniu karanténnej stanice na pozemku, ktorý je evidovaný na parc.
č.1089/40 vo vlastníctve obce Zlatná na Ostrove na základe ústneho podania na obecnom
úrade v Zlatnej na Ostrove - Henrietta Állóová.
6.13.2 ukladá
aby p. poslanec P. Varjú realizoval obhliadku, či predmetný pozemok je vhodný na
umiestnenie karanténnej stanice.

6.14.1. berie na vedomie
žiadosť Petra Horvátha, rodený Horváth nar. 04.09.1970 a manželky Judita Horváthová,
rodená Nagyová, nar. 28.01.1975, obaja bytom Petőfiho 784/10, 945 01 Komárno o zriadenie
vecného bremena na obecný pozemok LV č. 1012
- parcela reg. "C" p.č. 61/12, o výmere 168 m2 v k.ú. Zlatná na Ostrove
6.14.2. schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku parcela reg. "C" p.č. 61/12, o výmere 168
m2 v k.ú. Zlatná na Ostrove medzi obcou Zlatná na Ostrove, ako povinným a Peter Horváth
rod. Horváth, nar. 04.09.1970 a manželky Judita Horváthova, rodená Nagyová nar.
28.01.1975, obaja bytom Petőfiho 784/10, 945 01 Komárno, ako oprávneným za
nasledovných podmienok:
- Zriadenie vecného bremena v prospech pozemku, vlastníkmi ktorého sú oprávnení
z vecného bremena, spočívajúce v oprávnení na nevyhnutne potrebný čas vstupovať
na predmetný pozemok za účelom realizácie, údržby, opráv, rekonštrukcie prípojky
počas životnosti stavby a na zabezepečenie prechodu k vlastnému pozemku
- Povinnosť povinného počas životnosti stavby strpieť umiestnenie prípojky na jeho
pozemku, nebudovať stavby, trvalé zariadenia, nevykonávať zemné práce, nevysádzať
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trvalé porasty v jeho ochrannom pásme
- Povinnosť oprávneného dodržiavať také podmienky stanovené zmluvou o vecnom
bremene, aby nedošlo ku škode na parc. registra „C“ parc. č. 61/12, o výmere 168 m2
v k.ú. Zlatná na Ostrove
- Rozsah vecného bremena je určený na základe geometrického plánu č. 508145089/2020 zo dňa 01.02.2020.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

V Zlatnej na Ostrove, dňa 28.05.2020

Členovia návrhovej komisie:
-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

Mária Sebestyénová

Peter Vígh
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