UZNESENIA
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 24.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Zlatnej na Ostrove
1. volí
členov návrhovej komisie:
- Mária Sebestyénová
- Peter Vígh
menuje
overovateľov zápisnice:
- Gabriel Aranyosi
- Peter Varjú
schvaľuje
Program 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, zvolenie členov návrhovej komisie, menovanie overovateľov
zápisnice a schválenie programu 13. zasadnutia OcZ
2. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
3. Interpelácie
4. Návrh na úpravu „Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou
Zlatná na Ostrove platný od 01.11.2019“.
5. Rozhodnutie OÚ Komárno odbor starostlivosti o životné prostredie o určení osoby
povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestnených
odpadov v k.ú. Zlatná na Ostrove s parc. č. E 1970, E 1971, E 1972
6. Finančný dopad COVID - 19 na rozpočet obce Zlatná na Ostrove do 31.08.2020
7. Financovanie výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 – MF SR zmluva o
NFV
8. Rôzne
9. Informácie o dôležitých udalostiach a opatreniach medzi dvoma zasadnutiami
2. berie na vedomie
správu o plnení uznesení z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove,
konaného dňa 30.06.2020.
3. konštatuje
že na zasadnutí neodznela žiadna interpelácia.
4. schvaľuje
aktualizovaný Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Zlatná na
Ostrove s platnosťou od 01.10.2020.
5.1 berie na vedomie
Rozhodnutie OÚ Komárno odbor starostlivosti o životné prostredie o určení osoby povinnej
zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestnených odpadov v k.ú. Zlatná
na Ostrove s parc. č. E 1970, E 1971, E 1972
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5.2 schvaľuje
vyčlenenie finančných prostriedkov na vykonanie Rozhodntuia OUŽP Komárno č. OU-KNOSZP-2020/006818-023 a zmenu rozpočtu, navýšenie o 20.tis. € prípadne zmenu na základe
skutočne vynaložených nákladov.
5.3 ukladá
obecnému úradu zabezpečiť informovanie obyvateľov obce o súčinnosť v boji proti vzniku
nelegálnych skládok v k.ú. Zlatná na Ostrove.
6.1 berie na vedomie
Informácie o finančnom dopade COVID - 19 na rozpočet obce Zlatná na Ostrove do
31.08.2020.
6.2 schvaľuje
zmenu rozpočtu, navýšenie o 10 217,- € na krytie nákladov vynaložených za obdobie
apríl/2020 – august/2020, prostriedky poskytnuté pre Základnú školu s materskou školou
Móra Kóczána s VJM z dôvodu výpadku príjmov RO rozpočtovaných na predmedtné
obdobie súvisiace so stravovaním žiakov ZŠ s MŠ J. Hetényiho, Okoličná na Ostrove.
7.1 schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (NFV) na základe Uznesenia
vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 v celkovej sume 38.637,- eur (slovom
tridsaťosemtisíc šesťstotridsaťsedem eur) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19.
7.2 schvaľuje
podpísanie Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl.
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2
Obchodného zákonníka s Veriteľom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742 zastúpené Radovan Majerský, generálny
riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky na základe poverenia č.p.: MF/015355/2020-442 z 12.
augusta 2020.
7.3 konštatuje
že podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 ods. 14 a ods. 15
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, na základe stanoviska hlavného kontrolóra zo dňa 24.09.2020
sú splnené.
8.1.1 konštatuje
že zámer prenájmu nebytového priestoru Spoločenská miestnosť o výmere 49,6 m2 na
prízemí v budove Spoločenský dom 946 12 Zlatná na Ostrove č. 217 na parc. registra „C“
č. 369 a 370, vedenej na LV č. 1012 v k.ú. Zlatná na Ostrove, na dobu neurčitú, s 3 mesačnou
výpovednou lehotou pre spoločnosť PrintCo s.r.o. IČO: 51697 7424, Gúgska 5363/19, 940 02
Nové Zámky bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 12/2020-14.10 zo dňa
30.07.2020 a zverejnený dňa 24.08.2020 na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce
do 09.09.2020, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
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8.1.2 schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
 prenájom nebytového priestoru Spoločenská miesnosť o výmere 49,6 m2 na prízemí
v budove Spoločenský dom 946 12 Zlatná na Ostrove č. 217 na parc. registra „C“ č.
369 a 370, vedenej na LV č. 1012 v k.ú. Zlatná na Ostrove, na dobu neurčitú, s 3
mesačnou výpovednou lehotou, ako prípad vhodný osobitného zreteľa, pre
spoločnosť PrintCo s.r.o. IČO: 51697 7424, Gúgska 5363/19, 940 02 Nové Zámky,
nakoľko uvedená miestnosť je dlhodobo nevyužívaná.
Nájomné vo výške 20,00 eur/m2 /rok, celkom 992,00 eur/rok.
Za nasledovnej podmienky:
 Dohodnuté nájomné môže byť každoročne k 1. januáru upravené prenajímateľom
podľa miery zvýšenia inflácie oznámenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci
rok. Neakceptovanie zvýšenej výšky nájomného zo strany nájomcu môže byť
dôvodom pre vypovedanie nájomnej zmluvy.
 nájomné sa fakturuje vždy vopred za predmetný štvrťrok
 viazanosť návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov je 30 dní odo dňa doručenia
návrhu zmluvy o nájme
8.1.3 žiada
Ing. Evu Varjúovú, starostku obce Zlatná na Ostrove
zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme v zmysle bodu 8.2 tohto uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
8.2.1 berie na vedomie
žiadosť o poskytnutie peňažných prostriedkov pre zriadenie miestneho televízneho portálu
„Felvidéki Magyar TV hír portál“ - pre Ádám Horváth
8.2.2 neschvaľuje
žiadosť o poskytnutie peňažných prostriedkov pre zriadenie miestneho televízneho portálu
„Felvidéki Magyar TV hír portál“ - pre Ádám Horváth
8.3.1 berie na vedomie
žiadosť Gábora 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
- parc. reg. „C“ p.č. 1096/95 v k.ú. Zlatná na Ostrove
8.3.2 odročuje
žiadosť a žiada o doručenie geometrického plánu s presnou výmerou a parcelným číslom,
ktorý bude slúžiť ako podklad na predaj pozemku. Pri zameraní pozemku je nutná prítomnosť
starostky. Všetky náklady, ktoré súvisia s vybavením predaja pozemku hradí kupujúci.
V Zlatnej na Ostrove, dňa 24.09.2020

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

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