Obecné zastupiteľstvo Okoč
Zápisnica
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. augusta
2018.
Prítomní:

Ing. Ladislav Polák - starosta,
Rozália Algeyerová Mgr., Priska Csepy Mgr.,
Mária Farkasová, Eugen Ferenczi,
Tamás László PaedDr., Anikó Nagyová,
Fridrich Németh, Július Varga.

Ostatní prítomní:

Ing. Helena Keszeghová - prednostka úradu
JUDr. Dezső Győri - hlavný kontrolór
Anikó Veresová – zapisovateľka
Mgr. Mária Tóthová – riaditeľka ZŠ,
Katarína Kissová- riaditeľka MŠ Op. Sokolec,
Zuzana Kosárová Bc.- riaditeľka MŠ Okoč,
z radu občanov cca 25 osôb.

Program
Zahájenie.
Kontrola plnenia uznesení predošlého zasadnutia.
Hlásenie starostu.
Správa riaditeliek ZŠ, MŠ Okoč a MŠ Opatovský Sokolec o dosiahnutých
výsledkoch v školskom roku 2017/2018.
5. Správa finančnej komisie – prerokovanie hospodárskych výsledkov za I.
polrok 2018.
6. Návrh na II. úpravu rozpočtu- prerokovanie a schválenie.
7. Schválenie plánu činnosti Obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018.
8. Voľné návrhy a žiadosti.
9. Diskusia.
10. Záver.
1.
2.
3.
4.
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1. Zahájenie:
Zasadnutie zahájil a viedol Ing. Ladislav Polák, starosta obce. Privítal
prítomných a konštatoval, že účasť je 73 %-ná, preto zasadnutie vyhlásil
za uznesenia schopné.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
1. Anikó Nagyová
2. Július Varga
Zapisovateľka: Veresová A.
Pán starosta predložil program rokovania na hlasovanie. Prítomní
jednohlasne súhlasili s programom ako bol predložený.
2. Kontrola plnenia uznesení predošlého zasadnutia:
Kontrolu plnenia uznesení predošlého zasadnutia OZ predložila pani
prednostka Ing. Keszeghová. Konštatovala, že uznesenia prijaté na
zasadnutí OZ dňa 13.06.2018 sú splnené. K správe žiadne dotazy neboli
predložené.
Pani zástupkyňa kontrolu plnenia uznesení predošlého zasadnutia
predložila na hlasovanie. Prítomní jednohlasne súhlasili so správou ako
bola predložená.
U z n e s e n i e čís.: 23-I/2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania schvaľuje kontrolu plnenia uznesení
predošlého zasadnutia ako bola predložená.
3. Hlásenie starostu:
Pán starosta predložil svoje hlásenie nasledovne:
- Kultúrne a spoločenské podujatia v obci počas letných mesiacov boli
úspešné.
- Plynule sú vykonávané sezonálne práce, ako údržba zelene a skrášlenie
parkov.
- Obnova Domu smútku v Okoči sa začala. Budú vymenené okná
a vchodové dvere, obnovená fasáda a strecha a následne bude aj
vymaľovaný.
- Bude dokončená rekonštrukcia MŠ v Opatovskom Sokolci. Práce sú
vykonané plynule búraním komína, rekonštrukciou vonkajšej fasády,
ako aj obnovením systému kúrenia a prebudovaním bývalej miestnosti
kotolne.
- Prebieha projektovanie chodníka od základnej školy k predajni COOP
Jednota Opatovský Sokolec.
- Úlohy spojené s komunálnymi voľbami sú splnené priebežne.
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hlásenie na hlasovanie. Prítomní jednohlasne súhlasili s predloženým
hlásením.
U z n e s e n i e čís.: 23-II/2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania berie na vedomie a schvaľuje hlásenie
starostu ako bolo predložené.
4. Správa riaditeliek ZŠ, MŠ Okoč a MŠ Opatovský Sokolec
o dosiahnutých výsledkoch v školskom roku 2017/2018:
Správu ZŠ Okoč o dosiahnutých výsledkoch predložila riaditeľka Mária
Tóthová, ktorá je pripojená k zápisnici.
Zuzana Kosárová riaditeľka MŠ Okoč predložila hlásenie, ktoré je ako
písomný materiál pripojený k zápisnici.
Ďalej Katarína Kissová riaditeľka MŠ Opatovský Sokolec predložila
hlásenie. Toto je tiež pripojené k zápisnici.
Pán starosta poďakoval za podrobné správy a pozitívne hodnotil
činnosť týchto inštitúcií.
Pani zástupkyňa správy riaditeliek predložila na hlasovanie. Prítomní
jednohlasne súhlasili so správami ako boli predložené.
U z n e s e n i e čís.: 23-III/ 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania berie na vedomie a schvaľuje správy
riaditeliek ZŠ, MŠ Okoč a MŠ Opatovský Sokolec o
dosiahnutých výsledkoch v školskom roku 2017/2018
ako boli vypracované a predložené.
5. Správa finančnej komisie – prerokovanie hospodárskych výsledkov za I.
polrok 2018:
Pani prednostka predložila správu, ktorá ako písomný materiál bol
každému poslancovi vydaný je aj k zápisnici pripojený.
Ďalej pán László po správe informoval prítomných, že finančná
komisia na svojom zasadnutí prerokovala hospodárske výsledky za I.
polrok 2018 . Vážnejšie podnety neboli predložené a súhlasili so správou
ako bola predložená a navrhujú obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
Pani zástupkyňa správu finančnej komisie predložila na hlasovanie.
Prítomní jednohlasne súhlasili so správou ako bola predložená.
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U z n e s e n i e čís.: 23 -IV/ 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania berie na vedomie a schvaľuje výsledok
hospodárenia za I. polrok 2018 ako bol vypracovaný
a predložený.
6. Návrh na II. úpravu rozpočtu – prejednávanie a schválenie:
Pani prednostka Ing. Keszeghová predložila návrh II. úpravy rozpočtu.
Finančná komisia na svojej schôdzi analyzovala hore uvedený návrh
rozpočtu. Komisia s predloženým návrhom súhlasila a navrhujú obecnému
zastupiteľstvu na schválenie. Návrh na II. úpravu rozpočtu je
pripojený k zápisnici a ako písomný materiál bol každému poslancovi
vydaný.
Pani zástupkyňa predložila návrh II. úpravy rozpočtu na hlasovanie.
Prítomní jednohlasne súhlasili s úpravou rozpočtu ako bola vypracovaná a
predložená.
U z n e s e n i e čís.: 23 –V / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania schvaľuje II. úpravu rozpočtu obce Okoč
na rok 2018 podľa predložených a odôvodnených
položiek.
7. Schválenie plánu činnosti Obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018:
Plán činnosti OZ na II. polrok 2018 ako písomný materiál bol vydaný
každému poslancovi, je aj súčasťou tejto zápisnice.
Pani zástupkyňa predložila, že okrem uvedených bodov plánu činnosti
program zasadnutia OZ možno doplniť s aktuálnymi otázkami za účelom
prejednávania.
Nakoľko zo strany prítomných neboli predložené žiadne pripomienky pani
zástupkyňa predložila plán činnosti na II. polrok 2018 na hlasovanie.
Prítomní jednohlasne súhlasili s plánom činnosti ako bol predložený.
U z n e s e n i e čís.: 23 - VI/ 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania schvaľuje plán činnosti OZ na II. polrok
2018 podľa vypracovaného a predloženého materiálu.
8. Voľné návrhy a žiadosti:
Pani prednostka predložila návrh k prijatiu VZN o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
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za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Vypracovaný návrh je pripojený k zápisnici, bol aj vydaný každému
pozvanému.
Pani zástupkyňa predložila návrh na hlasovanie. Prítomní jednohlasne
súhlasili s predloženým návrhom.
U z n e s e n ie čís.: 23–VII / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania schvaľuje podľa vypracovaného a
predloženého materiálu Všeobecne záväzné nariadenie
pod číslom 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej spôsobnosti obce
Okoč.
Júliana Keszeghová bytom Okoč-Opatovský Sokolec, Poľná ulica 162/1 žiada
o predaj pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce a to parc.č.: 835/3 vo výmere
34 m2 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie v kat. území Opatovský Sokolec
na LV č. 556. Táto parcela sa nachádza vedľa jej rodinného domu a užíva už
dlhú dobu ako prístup k vlastnému rodinnému domu.
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol schválený zámer predaja uvedenej
nehnuteľností.
Nakoľko ide o majetkovo-právne vysporiadanie už dlhodobo užívaných
pozemkov, preto pán starosta navrhuje predaj za 2,50 €/m2.
Pani zástupkyňa predložila zámer predaja hore uvedenej parcely na hlasovanie.
Prítomní jednohlasne súhlasili s predloženým návrhom.
Pani zástupkyňa predložila návrh starostu na hlasovanie. Prítomní jednohlasne
súhlasili s predloženým návrhom.
U z n e s e n i e čís.:23 - VIII / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania jednohlasne schvaľuje predaj
nehnuteľnosti vedené na LV č. 556 v kat. území
Opatovský Sokolec, parcela registra „C“ parc.č.: 835/3
vo výmere 34 m2 vedená ako zastavaná plocha a
nádvorie pre Júlianu Keszeghovú rod.: Szalayovú
bytom Okoč-Opatovský Sokolec, Poľná ulica 162/1
do jej výlučného vlastníctva za 85,- €
(slovom osemdesiatpäť EUR) v zmysle § 9a) ods. 8
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v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ je
zdôvodnený nasledovne: uvedený pozemok tvorí
priľahlú plochu k stavbe vo vlastníctve nadobúdateľa,
ktoré so svojim umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok so stavbou.
Kupujúca nie je osobou uvedenej v § 9a ods. 6 zák.č.:
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
Ladislav Balogh bytom Okoč, Na hati 577/3 žiada o predaj pozemku, ktorý je
vo vlastníctve obce a to parc.č.: 1108 vo výmere 232 m2 vedená ako záhrada
parc.č.: 1106 vo výmere 1045 m2 vedená ako záhrada v kat. území Opatovský
Sokolec na LV č. 556. Tieto parcely sa nachádzajú vedľa jeho rodinného
domu a užíva už dlhú dobu.
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol schválený zámer predaja uvedenej
nehnuteľností.
Nakoľko ide o majetkovo-právne vysporiadanie už dlhodobo užívaných
pozemkov, preto pán starosta navrhuje predaj za 2,50 €/m2.
Pani zástupkyňa predložila návrh starostu na hlasovanie. Prítomní jednohlasne
súhlasili s predloženým návrhom.
U z n e s e n i e čís.:23 - IX / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania jednohlasne schvaľuje predaj
nehnuteľnosti vedené na LV č. 556 v kat. území
Opatovský Sokolec, parcela registra „C“ parc.č.: 1108
vo výmere 232 m2 vedená ako záhrada
parc.č.: 1106 vo výmere 1045 m2 vedená ako záhrada
pre Ladislav Balogh rod.: Balogh bytom Okoč, Na
hati 577/3 do jeho výlučného vlastníctva za 3192,50 € (slovom tritisícstodeväťdesiatdva EUR a päťdesiat
centov) v zmysle § 9a) ods. 8 písm. b/ zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený
nasledovne: uvedený pozemok tvorí priľahlú plochu
k stavbe vo vlastníctve nadobúdateľa, ktoré so svojim
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so
stavbou.
Kupujúci nie je osobou uvedenej v § 9a ods. 6 zák.č.:
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
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Puzsérová bytom Okoč, Záhradkárska 103/26) o predaj pozemkov v kat.
území Opatovský Sokolec, vedené na LV č. 556, parcela registra „C“ parc.č.:
638-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 773 m2. Ďalej nehnuteľnosti v kat.
území Opatovský Sokolec, vedené na LV č. 341, parcely registra „C“ parc.č.:
630- záhrady vo výmere 127m2 a parc.č.: 631 – záhrady vo výmere 479 m2.
Tieto parcely sa nachádzajú oproti Kultúrneho domu v Opatovskom Sokolci.
Ide o parcelu, na ktorých sa nachádzal bývalý rodinný dom Vörösovcov
a o vedľajších pozemkov. Ďalej pani prednostka podala informáciu, že už v roku
2016 bol odmietnutý predaj týchto pozemkov.
Po uvažovaní všetkých okolností bol podaný návrh, či uvedené nehnuteľnosti
budú predmetom predaja alebo nie.
Pani zástupkyňa predložila zámer predaja hore uvedených nehnuteľností na
hlasovanie. Prítomní jednohlasne odmietli zámer predaja
žiadaných
nehnuteľností.
U z n e s e n i e čís.:23 - X/2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania odmieta zámer predaja pozemku
v kat. území Opatovský Sokolec, vedené na LV č.
556, parcela registra „C“ parc.č.: 638-zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 773 m2. Ďalej
nehnuteľnosti v kat. území Opatovský Sokolec,
vedené na LV č. 341, parcely registra „C“ parc.č.:
630- záhrady vo výmere 127 m2 a parc.č.: 631 –
záhrady vo výmere 479 m2.
Pán starosta informoval prítomných o príprave zámeru IBV. Na vytvorenie
vhodnej lokality boli už rokovania ohľadom nákupu pozemkov s vlastníkom
vhodných nehnuteľností. Ide aj o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Németh I+J,
spol.s s.r.o. Konateľ spoločnosti pán Németh dal najavo, že je ochotný predať
pozemok iba v prípade ak v takej istej hodnote môže nakúpiť od obce pozemky.
Na rokovaniach boli upresnené pozemky, ktorých sa táto tranzakcia týka. Obec
ponúkla na predaj za cenu určenú znalcom v odbore Poľnohospodárstvo,
odvetvie Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy.
Hodnota všetkých pozemkov predstavuje sumu 31449,-€. Na predchádzajúcom
zasadnutí OZ bol schválený zámer predaja nasledovných parciel evidovaných
ako parcely registra „E“ v kat. území Okoč:
Parcelné číslo: Výmera v m2:
Druh pozemku:
1055
35243 m2
orná pôda
1056
8833 m2
orná pôda
3389
1855 m2
orná pôda
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1525 m2
orná pôda
4790
1230 m2
orná pôda
4791
824 m2
orná pôda
4792
2095 m2
orná pôda
Pani zástupkyňa predložila návrh starostu na hlasovanie. Prítomní jednohlasne
súhlasili s predloženým návrhom.
U z n e s e n i e čís.: 23-XI / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania schvaľuje predaj nehnuteľností v súlade s § 9a
ods. 1 písm.c/ zák.č.: 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
v kat. území Okoč evidovaných ako parcely registra „E“
vedené na LV č.: 951 pre Németh I+J, spol. s.r.o
so
sídlom Zemianska
Olča, Mlynský rad
14/113
,
IČO: 36 548 731 nasledovne:
Parcelné číslo: Výmera v m2:
Druh pozemku:
1055
35243 m2
orná pôda
1056
8833 m2
orná pôda
3389
1855 m2
orná pôda
3390
1525 m2
orná pôda
4790
1230 m2
orná pôda
4791
824 m2
orná pôda
4792
2095 m2
orná pôda
v celosti za predajnú cenu t.j. za 31.449,- € (slovom
tridsaťjedentisíc štyristoštyridsaťdeväť EUR)
do jeho výlučného
vlastníctva.
Kupujúci nie je osobou uvedenej v § 9a ods. 6 zák.č.:
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
Pán starosta predložil žiadosť Občianskeho združenia MAS Podunajsko o.z.
o mesačný návratný finančný príspevok v hodnote 500,- EUR (slovom: päťsto)
na bankový účet MAS Podunajsko o.z. č.ú. 11420924/5200, ktorý je určený na
chod MAS Podunajsko o.z. (obec Okoč je členom tohto združenia). Výška a
periodita príspevku bola schválená na zasadnutí valného zhromaždenia o.z. zo
dňa 22.3.2018, ako bod prerokovania č. 8. kde sa stanovila výška príspevku,
určenie využitia príspevku a termín príspevku, ktorý je splatný v 10. deň
kalendárneho mesiaca. Prvý príspevok žiadajú zaslať v septembri 2018.
Príspevok bude vrátený z bankového úveru, ktorý bude žiadaný v priebehu
nasledujúcich mesiacov ako náhle obdržia písomný doklad – zmluvu o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre Občianske združenie MAS
Podunajsko.
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súhlasili s predloženým návrhom.
U z n e s e n i e čís.:23 - XII / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania jednohlasne schvaľuje mesačný návratný
finančný príspevok v hodnote 500,- EUR (slovom:
päťsto) na bankový účet MAS Podunajsko o.z. č.ú.
11420924/5200 a je určený na chod MAS
Podunajsko o.z.
Pani prednostka informovala prítomných, že v 9 b.j. v Opatovskom Sokolci sa
uvoľnil 1 trojizbový byt. Všetci žiadatelia v zozname o pridelení nájomných
bytov boli oboznámení. 1 žiadateľ ( Ľudovít Kelemen a manž. Marta) prejavil
záujem o pridelenie tohto bytu. Hore uvedený žiadateľ spĺňa aj podmienky
pridelenia nájomného bytu.
Na základe hore uvedených skutočností pani zástupkyňa predložila žiadosť
Ľudovíta Kelmena a manž. Marty o pridelenie 3 izbového nájomného bytu č. 4
na poschodí v Opatovskom Sokolci na hlasovanie. Prítomní jednohlasne
súhlasili s pridelením.
U z n e s e n i e čís.: 23–XIII / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania pridelí trojizbový nájomný byt č. 4
na poschodí v 9 bytovej jednotke v Opatovskom
Sokolci Ľudovítovi Kelemenovi a manž. Marte
Kelemenovej.
Ďalej pani prednostka informovala prítomných, že v 15 b.j. v Okoči sa uvoľnil
1 izbový byt. Všetci žiadatelia v zozname o pridelení nájomných bytov boli
oboznámení. Žiadateľ Štefan Zátori spĺňa podmienky pridelenia nájomného
bytu.
Na základe hore uvedených skutočností pani zástupkyňa predložila žiadosť
Štefana Zátoriho o pridelenie 1 izbového nájomného bytu č. 1 na prízemí
v Okoči na hlasovanie. Prítomní jednohlasne súhlasili s pridelením.
U z n e s e n i e čís.: 23–XIV / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania pridelí 1izbový nájomný byt č. 1
na prízemí v 15 bytovej jednotke v Okoči Štefanovi
Zátorovi.
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prítomných o možnosti podania žiadosti o NFP na projekt s názvom „Učiť sa
nás baví“ pre žiakov základnej školy obce. Projekt je zameraný na vytvorenie
podmienok pre skvalitnenie vzdelávania formou pridania mimoškolskej
(krúžkovej) činnosti so zreteľom na zlepšenie a tvorbu učebných výsledkov
žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.
K žiadosti je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva so spolufinancovaním
projektu.
Pani zástupkyňa predložila hore uvedený návrh na hlasovanie. Prítomní
jednohlasne súhlasili s predloženým návrhom.
U z n e s e n i e čís.:24 - XV / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania jednohlasne schvaľuje
- realizáciu projektu s názvom „Učiť sa nás baví “,
kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01,
- výšku maximálneho celkového spolufinancovania
projektu zo strany obce Okoč vo výške 5% .

9. Diskusia:
V diskusii pán starosta predložil žiadosť spoločnosti CBA Slovakia, a.s.
o odkúpenie pozemku s investičným zámerom ( vybudovanie budovy
s prevádzkou potravín) v kat. území Okoč parc.č.: 1533/1. Následne informoval
prítomných o tom, že na pracovnej porade OZ sa rozhodlo tak, že s uvedenou
žiadosťou terajšie zastupiteľstvo už sa nebude zaoberať, to bude úlohou nového
OZ po komunálnych voľbách.
Napriek tomu pán poslanec Varga pripomenul, že príchod nového veľkého
obchodného reťazca CBA do obce by nepoškodil záujmy menších, miestnych
podnikateľov v oblasti obchodu potravinami.
Z radu občanov pán Peter Puzsér a pán Vojtech Bajcsi, ako miestní podnikatelia
tiež vyslovili nespokojnosť s príchodom CBA.
Pán Győri, hlavný kontrolór navrhol OZ o prerokovanie žiadosti, následne
rozhodovať v tejto veci.
Po uvažovaní všetkých okolností bol podaný návrh, či hore uvedený pozemok
bude predmetom predaja alebo nie.
Pani zástupkyňa predložila zámer predaja hore uvedenej nehnuteľnosti na
hlasovanie. Prítomní jednohlasne odmietli zámer predaja
žiadanej
nehnuteľnosti.

- 11 U z n e s e n i e čís.:23 - XVI/2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania odmieta zámer predaja pozemku
v kat. území Okoč, vedené na LV č. 951, parcela
registra „C“ parc.č.: 1533/1-ostatná plocha.
10. Záver:
V závere po vyčerpaní programu pán starosta poďakoval účasť všetkým
prítomným a zasadnutie ukončil.
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