Obecné zastupiteľstvo Okoč
Zápisnica
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. marca
2018.
Prítomní:

Ing. Ladislav Polák - starosta,
Rozália Algeyerová Mgr., Priska Csepy Mgr.,
Ing. Vincent Dosztál, Gábor Inczédi Mgr.,
Tomáš Kiss, Tamás László PaedDr.,
Anikó Nagyová, Fridrich Németh,
Július Varga, Tibor Veres Mgr.

Ostatní prítomní:

Ing. Helena Keszeghová –prednostka úradu,
JUDr. Dezső Győri –hlavný kontrolór,
z radu občanov 11 osôb.

Program
Zahájenie.
Kontrola plnenia uznesení predošlého zasadnutia.
Hlásenie starostu.
Správa o podanej petícii.
Hlásenie sociálnej komisie o ich činnosti.
Hodnotenie výsledkov inventarizácie k 31.12.2017.
Správa finančnej komisie – prerokovanie hospodárskych výsledkov za rok
2017.
8. Prejednávanie a prijatie záverečného účtu za rok 2017.
9. Návrh na I. úpravu rozpočtu - prejednávanie a schválenie.
10. Úprava nájomných zmlúv u bytových jednotiek.
11. Voľné návrhy a žiadosti.
12. Diskusia.
13. Záver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- 21.

Zahájenie:
Zasadnutie zahájil a viedol Ing. Ladislav Polák, starosta obce. Privítal
prítomných a konštatoval, že účasť je 91 %-ná, preto zasadnutie vyhlásil
za uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
1. Rozália Algeyerová Mgr.
2. Vincent Dosztál Ing.
Zapisovateľka: Veresová A.
Pán starosta predložil program rokovania na hlasovanie.
Pán Győri, hlavný kontrolór podal návrh na doplnenie programu a to
s programovým bodom:
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre rok 2018.
Ostatné body sa nezmenia len sa presunú podľa hore uvedeného.
Pán starosta predložil hore uvedený návrh na hlasovanie. Prítomní
jednohlasne súhlasili s doplnením programu ako bol predložený.

2.

Kontrola plnenia uznesení predošlého zasadnutia:
Kontrolu plnenia uznesení predložila pani prednostka Ing. Keszeghová.
Konštatovala, že uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 07.02.2018 ešte
nie sú splnené, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov sú v priebehu.
K správe žiadne dotazy neboli predložené.
Pani zástupkyňa kontrolu plnenia uznesení predložila na hlasovanie.
Prítomní jednohlasne súhlasili so správou ako bola predložená.
U z n e s e n i e čís.: 21-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 hlásenie, ktoré ako písomný materiál je pripojené
k zápisnici.
K hláseniu neboli predložené žiadne pripomienky. Pani zástupkyňa
predložila hlásenie na hlasovanie. Prítomní jednohlasne súhlasili
s predloženým hlásením.
U z n e s e n i e čís.: 21-II/2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania berie na vedomie a schvaľuje hlásenie
starostu ako bolo predložené.

-34. Správa o podanej petícii:
Pán starosta oboznámil prítomných, že zástupca petičného výboru pán Štefan
Csápai ml. bol písomne vyrozumený o riešení petície. Pán starosta predložil
správu o vybavení petície, ktorá ako písomný materiál je pripojený aj
k zápisnici.
Pani zástupkyňa predložila správu starostu o vybavení petície na hlasovanie.
Prítomní jednohlasne súhlasili s predloženou správou.
U z n e s e n i e čís.: 21-III/2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania berie na vedomie a schvaľuje správu
o podanej petícii ako bola vypracovaná a predložená.
5. Hlásenie sociálnej komisie o ich činnosti:
Pani Csepyová predsedníčka komisie predložila hlásenie, ktoré je aj
pripojené k zápisnici. Pani Csepyová podala informáciu o práci komisie vo
všeobecnosti, a informovala prítomných o plánovaných činnostiach.
Na konci svojho hlásenia pani Csepyová poďakovala pánovi Kalmárovi
Zsoltovi, že pomáha osobne, ako aj cez zamestnávateľa sociálne odkázaným
rodinám.
Pani zástupkyňa predložila hlásenie o činnosti komisie na hlasovanie.
Prítomní jednohlasne súhlasili s predloženou správou.
U z n e s e n i e čís.: 21-IV/ 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania berie na vedomie a schvaľuje hlásenie
sociálnej komisie o ich činnosti ako bolo predložené.
6. Hodnotenie výsledkov inventarizácie k 31.12.2017:
Hodnotenie k hore uvedenému bodu ako písomný materiál je pripojené
k zápisnici, bolo aj vydané každému poslancovi.
Po predložení správy pán Veres informoval prítomných, že finančná
komisia na svojom zasadnutí prejednávala
výsledky inventarizácie.
Vážnejšie podnety neboli predložené a súhlasili so správou ako bola
predložená a navrhujú obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
Pán Dosztál upozornil na vyskytnutú chybu v písomnom materiáli a žiadal
o opravu.
Nakoľko ďalšie pripomienky k hodnoteniu výsledkov inventarizácie neboli
predložené, pani zástupkyňa predložila na hlasovanie. Prítomní
jednohlasne súhlasili s hodnotením ako bolo predložené.
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Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania
schvaľuje výsledok ročnej fyzickej
inventúry za rok 2017 ako bol vypracovaný a
predložený.
7. Správa finančnej komisie – prerokovanie hospodárskych výsledkov za
rok 2017:
Pán Veres predseda finančnej komisie predložil správu, ktorá ako písomný
materiál je vydaná každému pozvanému. Je aj k zápisnici pripojená.
Ďalej informoval prítomných, že finančná komisia na svojom zasadnutí
prerokovala hospodárske výsledky za rok 2017 a navrhujú obecnému
zastupiteľstvu na schválenie.
Pani zástupkyňa správu finančnej komisie predložila na hlasovanie. Prítomní
jednohlasne súhlasili so správou ako bola predložená.
U z n e s e n i e čís.: 21 -VI/ 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania berie na vedomie a schvaľuje výsledok
hospodárenia obce Okoč za rok 2017 ako bola
vypracovaná a predložená.
8. Prejednávanie a prijatie záverečného účtu obce za rok 2017:
Pán Veres predložil návrh na prijatie záverečného účtu za rok 2017, ktorý
ako písomný materiál je pripojený k zápisnici a bol aj vydaný každému
pozvanému.
Pani zástupkyňa predložila návrh na prijatie stavu záverečného účtu na
hlasovanie. Prítomní jednohlasne vyslovili súhlas so stavom záverečného
účtu za rok 2017 bez výhrad ako bol predložený.
U z n e s e n i e čís.: 21 –VII / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania
schvaľuje podľa vypracovaného a
predloženého návrhu
stav záverečného účtu obce
za rok 2017 bez výhrad.
9. Návrh na I. úpravu rozpočtu – prejednávanie a schválenie:
Pani prednostka Ing. Keszeghová predložila návrh I. 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 I. úpravu rozpočtu je
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vydaný.
Pani zástupkyňa predložila návrh I. 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.: 21 –VIII / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania schvaľuje I. úpravu rozpočtu obce Okoč na
rok 2018
podľa predložených a odôvodnených
položiek.
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre rok 2018:
JUDr. Dezső Győri, hlavný kontrolór obce predložil „Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018“, ktorý ako písomný materiál je
pripojený k zápisnici. Žiada poslancov o schválenie tohto plánu.
Pani zástupkyňa predložila návrh na hlasovanie. Prítomní jednohlasne
súhlasili s hore uvedeným plánom ako bol vypracovaný a predložený.
U z n e s e n i e čís.: 21 -IX/ 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na rok 2018“ ako bol
vypracovaný a predložený.
11. Voľné návrhy a žiadosti:
Pani prednostka predložila informáciu o vykonanej kontrole dňa 06.12.2017
Okresným úradom Trnava odbor výstavby a bytovej politiky, ktorá bola
zameraná na dodržiavanie zmluvných podmienok vyplývajúcich
z nájomných zmlúv u 15 b.j, 9 b.j. a 8 b.j.
Na základe záverov z vykonanej kontroly bola vypracovaná interná
smernica o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných
bytov vo vlastníctve obce. Na základe tejto smernice a v súlade so zákonom
treba zvýšiť tvorbu fondu údržby a opráv na úroveň minimálne 0,5%
nákladov na obstaranie nájomných bytov ročne.
Návrh na zmeny výšky nájomného a fondu opráv ako písomný materiál bol
vydaný každému pozvanému, je aj k zápisnici pripojený.
Pani zástupkyňa predložila hore uvedený návrh na hlasovanie. Prítomní
jednohlasne súhlasili s predloženým návrhom.
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Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania jednohlasne schvaľuje výšku nájomného
v bytových domoch nasledovne:
8 b.j. 2,75€/m2 z čoho tvorba fondu opráv
predstavuje 0,40€/m2,
9 b.j. 1,95€/m2 z čoho tvorba fondu opráv
predstavuje 0,30€/m2,
15 b.j.1,95€/m2 z čoho tvorba fondu opráv
predstavuje 0,30€/m2
s účinnosťou od 1.5.2018.
Pán starosta ponúkol na predaj obci nehnuteľnosť v kat. území Okoč, parc. č.
2111/2 vo výmere 76 m2 –záhrady vedené na LV č. 2901 za 800,-€. Ide
o pozemok oproti budovy obecného úradu, na ktorom sa nachádza bývalá
predajňa Alžbety Csápaiovej. Po usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov je
možná likvidácia bývalej predajne.
Pani zástupkyňa predložila návrh starostu na hlasovanie. Prítomní jednohlasne
súhlasili s nákupom hore uvedenej nehnuteľnosti.
U z n e s e n i e čís.: 21-XI / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania schvaľuje nákup parcely evidovanej ako
parcela registra „C“ v kat. území Okoč od Ladislava
Poláka Ing., bytom Okoč, Krížna ulica 272/31
nasledovne:
Parcelné číslo: Výmera v m2:
Druh pozemku:
2111/2
76
Záhrady
v celosti za dohodnutú kúpnu cenu t.j. za 800,- €
(slovom osemsto EUR ).
Pán starosta predložil informáciu o možnosti podania žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov na projekt „ Prístavba garáže pre hasičské auto“. Žiada
poslancov o schválenie podania žiadosti, ako aj o spolufinancovanie projektu
najmenej vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov.
Po uvažovaní pani zástupkyňa predložila návrh starostu na hlasovanie. Prítomní
jednohlasne súhlasili s predloženým návrhom.
U z n e s e n i e čís.:21- XII/ 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania jednohlasne schvaľuje podanie žiadosti o
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„Prístavba garáže pre hasičské auto“ a
spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov.
Milan Krnčan- spevák, bytom Sokolce, Záhradnícka 389 žiada o poskytnutie
finančnej podpory vo výške 200,-€ na vydanie nového hudobného albumu.
Pán starosta poznamenal, že žiadateľ už viackrát vystupoval v obci na rôznych
kultúrnych podujatiach, preto navrhuje žiadosti vyhovieť.
Po uvažovaní všetkých okolností bola navrhnutá suma vo výške 200,-€.
Pani zástupkyňa predložila návrh na hlasovanie. Prítomní jednohlasne
súhlasili s poskytnutím finančnej pomoci vo výške 200,-€.
U z n e s e n i e čís.: 21 –XIII / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania schvaľuje poskytnutie sponzorského
príspevku pre Milan Krnčan, bytom Sokolce,
Záhradnícka 389 v sume 200,-€ (slovom dvesto
EUR).
Pani prednostka informovala prítomných o možnosti znovu podania žiadosti o
poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2018 pre ZŠ s VJM Jánosa Aranya. Celkové
oprávnené náklady činia 61.618,-€ a výška spoluúčasti je 6170,-€. Žiada
poslancov o schválenie podania žiadosti ako aj spolufinancovanie tohto
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.:21- XIV / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe výsledku
hlasovania jednohlasne schvaľuje podanie žiadosti o
poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a
športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 a výšku
spoluúčasti vo výške 6170,-€ z celkových oprávnených
nákladov 61.618,-€.

-812. Diskusia:
V diskusii pán poslanec Németh navrhol, aby vedľa prístupových ciest obce
boli vysadené okrasné stromy.
Ďalej, aby bola obnovená bývalá záhrada pri ZŠ, bolo by dobré vysadiť
ovocné stromy, aby dnešná mládež mohla rozpoznať rôzne druhy ovocia,
ako aj prácu so záhradou.
Pán poslanec Varga k hore uvedenej uviedol, že treba sa dohodnúť
s vedením školy.
Pán poslanec Veres navrhol a následne ukladal za úlohu obecnému úradu
aktualizovať rokovací poriadok OZ.
13. Záver:
V závere po vyčerpaní programu pán starosta poďakoval účasť všetkým
prítomným a zasadnutie ukončil.
prednostka úradu:
Ing. Helena Keszeghová

starosta obce:
Ing. Ladislav Polák

Overovatelia zápisnice:
Rozália Algeyerová Mgr.
Vincent Dosztál Ing.
Zapisovateľka: Veresová A.

