UZNESENIA
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 29.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Zlatnej na Ostrove
volí
členov návrhovej komisie:
- Mária Sebestyénová
- Peter Vígh
menuje
overovateľov zápisnice:
- Mária Prétorová
- Gabriel Aranyosi
schvaľuje
Program 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, zvolenie členov návrhovej komisie, menovanie overovateľov
zápisnice a schválenie programu 11. zasadnutia OcZ
2. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
3. Interpelácie
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zlatná na Ostrove za rok
2019
5. Záverečný účet Obce Zlatná na Ostrove za rok 2019
6. Individuálna výročná správa Obce Zlatná na Ostrove za rok 2019
7. Správa o vyúčtovaní dotácií za I. polrok 2020
8. Rôzne
9. Informácie o dôležitých udalostiach
2. berie na vedomie
správu o plnení uznesení z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove,
konaného dňa 28.05.2020.
3. konštatuje
že na zasadnutí neodznela žiadna interpelácia.
4. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Zlatná na Ostrove za rok 2019
5. schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.
Schodok rozpočtu v sume -2.566,58 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume
- 91.284,23 EUR bol
v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný:
z finančných operácií v sume......................................................................... 2.566,58 EUR

1

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
a)
nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 85.470,68 EUR, a to na :
prenesený výkon v oblasti školstva v sume ....................................................5.381,66 EUR
projekt „ K lepšiemu vzdelávaniu“ v sume ....................................................7.527,80 EUR
projekt “Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu“
v sume ...........................................................................................................53.255,54
EUR
dotácia na stravovanie v sume ......................................................................8.280,00 EUR
finančné prostriedky z OTP banky, a. s.-prekleňovací úver ......................... 6.561,52 EUR
finančné prostriedky na stravné .....................................................................4.464,16 EUR
b)
nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5.733,55 EUR, a to na :
na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie ...........................................5.733,55 EUR
nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 0,00 EUR
d)
nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 80,00 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
c)

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 198.198,05 EUR, bol použitý na :
vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume .......................2.566,58 EUR
zníženie nevyčerpaných prostriedkov na bežné výdavky v sume.........................85.550,68 EUR
zníženie nevyčerpaných prostriedkov na kapitálové výdavky v sume...................5.733,55 EUR
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného
fondu vo výške 104.347,24 EUR.
6. berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu Obce Zlatná na Ostrove za rok 2019.
7.1. berie na vedomie
správu o vyúčtovaní dotácie obce za I. polrok 2020 združenia - Futbalový klub Zlatná na
Ostrove, so sídlom Športová č. 848, 946 12 Zlatná na Ostrove.
7.2.1. berie na vedomie
správu o vyúčtovaní dotácie obce za I.polrok 2020 združenia Handball Zlatná na Ostrove so
sídlom č.851, 946 12 Zlatná na Ostrove.
7.2.2. schvaľuje
povinnosť pre združenie nevyčerpanú časť dotácie za I. polrok 2020 v objeme 7.583,91 € a
neoprávnené výdavky vo výške 42,70€ do 06.07.2020 vrátiť na bankový účet obce.
Rekapitulácia neoprávnených nákladov: 25,00 € veniec + 17,70 € zdrav. zabezpečenie
(6,40+7,50+3,80=17,70) = 42,70 €
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8.1 schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na II. polrok 2020 pre FK Zlatná na
Ostrove, so sídlom Športová č. 848, 946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 37 970 712 , v celkovej
výške 6.375,- EUR s podmienkou doplnenia žiadosti o nasledovné informácie resp. podklady
do 15 dní od termínu losovania:
- detailné vyčíslenie plánovaných cestovných nákladov družstva
- konkurenčné cenové ponuky na prepravu – min. 3 ks
- oficiálny zoznam prihlásených hráčov na sezónu 2020/2021 – generované zo systému
ISSF.
8.2.1 berie na vedomie
Žiadosť o povolenie na zorganizovanie 2 futbalových turnajov v ŠH M. Kóczána v dňoch
12.12.2020 a 26.12.2020.
8.2.2 schvaľuje
povinnosť FK predložiť doplnenie k podanej žiadosti s bližšou špecifikáciou plánovaných
podujatí a súčasné odročenie uznesenia vo veci.
8.3.1 berie na vedomie
žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej - Czafrangó Sylvia
Magán Művészeti Alapiskola, so sídlom Školská 332, 946 31 Chotín o predĺženie podpísanej
zmluvy o výpožičke v budove Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s
vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555,
946 12 Zlatná na Ostrove, na bezplatné užívanie na zabezpečenie priestorov v elokovanom
pracovisku, na obdobie od 01. septembra 2020 do 30. júna 2021.
8.3.2 schvaľuje
žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej - Czafrangó Sylvia
Magán Művészeti Alapiskola, so sídlom Školská 332, 946 31 Chotín, o predĺženie
podpísanej zmluvy o výpožicke v budove Základnej školy s materskou školou Móra
Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda,
Komenského 555, 946 12 Zlatná na Ostrove a podpísanie dodatku č. 3 k Zmluve o výpožičke
od 01. septembra 2020 do 30. júna 2021.
8.4 schvaľuje
uzatvorenie zmluvy s Alexander Sárközim, rod. Sárközi, nar. 09.08.1969, r.č. 690809/6602 a
Magdaléna Sárköziovou, rod. Kurcsíková, nar.: 20.11.1970, r.č. 706120/6086, obaja bytom
Zlatná na Ostrove č. 752 o výpožičke časti pozemku vo výmere 22 m2 z parcely registra "E"
č. 1105 o výmere 22 m2 , evidovaná ako ostatná plocha na LV č. 1669 v k.ú. Zlatná na
Ostrove, za účelom sprístupnenia predajne nachádzajúceho sa na pozemku p.č. 1087/14 v k.ú.
Zlatná na Ostrove a vybudovanie nového vjazdu k parkovisku predajne pre 4 motorové
vozidlá na parc. č. 1087/5, na dobu do 31.12.2020 za nasledovných podmienok:
- vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade s podmienkami
stanovenými Obcou Zlatná na Ostrove
- vypožičiavateľ súhlasí s tým, že vybudované investície po ukončení doby výpožičky sa
stanú vlastníctvom obce.
- vypožičiavateľ uvedený pozemok dostane do užívania bezodplatne.
V Zlatnej na Ostrove, dňa 29.06.2020
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