OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 12.9.2016 na obecnom
úrade v Ostrove v zasadačke starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 – M1
Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 – M2
Voľba hlavného kontrolóra obce Ostrov
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie OZ v Ostrove otvoril a viedol starosta obce Jozef Tkácz. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a ostatných prítomných. Všetci pozvaní dostali
pozvánku a materiály k jednotlivým bodom programu e-mailovou poštou. Následne
skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov (neprítomní poslanci JUDr. Jozef Bolješik, Mgr.
Pavol Kabát, Mgr. Ľubomír Valo), OZ je uznášaniaschopné a vyzval poslancov k schváleniu
programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 6 (neprítomní JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Pavol Kabát, Mgr. Ľubomír
Valo) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili program rokovania v zmysle návrhu
starostu obce.
K bodu č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená - Hana Zubáková
Za overovateľov zápisnice boli určení:
 Miloš Žažo
 Ing. Juraj Bielik
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6 (neprítomní JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Pavol Kabát,
Mgr. Ľubomír Valo) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie.
K bodu č. 3:
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ prečítal starosta obce Jozef Tkácz.
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K bodu č. 4:
Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 – M1
Poslanci nemali k predloženému rozpočtovému opatreniu žiadne pripomienky a následne
hlasovaním za: 6 (neprítomní JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Pavol Kabát, Mgr. Ľubomír Valo)
proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 v zmysle
VP č. 1/2013
K bodu č. 5:
Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 – M2
V tejto časti rokovania OZ prerokovali poslanci návrh Rozpočtového opatrenia č. 9/2016.
Poslanci nemali k predloženému rozpočtovému opatreniu žiadne pripomienky a následne
hlasovaním za: 6 (neprítomní JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Pavol Kabát, Mgr. Ľubomír Valo)
proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 podľa
predloženého návrhu starostu obce schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2016 v
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa
priloženého návrhu, schválili čerpanie rezervného fondu obce Ostrov na nasledovné akcie:
- výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 65 000 €.
- kanalizačnú prípojku k TJ vo výške 4 200 €
- rekonštrukciu a modernizáciu verejného rozhlasu vo výške 6 000 €
- nákup traktora s príslušenstvom vo výške 60 000 €
- vybudovanie studne na Nám. Sv. Terezky vo výške 3 000 €
- vybudovanie nového detského ihriska v areály ZŠ,MŠ vo výške 18 000 €
- vybudovanie parkoviska pred ambulanciou s.č. 112 - projekt + doklady vo výške 2 000 €
- nákup 2 meračov rýchlosti vo výške 5 000 €
- aktualizáciu územného plánu obce Ostrov vo výške 18 000 €
- nákup stanov na kultúrne akcie vo výške 6 000 €
- klimatizáciu na obecný úrad vo výške 1 890 €
- nákup traktorovej kosačky vo výške 2 880 €
- nákup 2 kusov ponorných čerpadiel vo výške 5 000 €
- na bežné výdavky vo výške 8 000 Eur na mimoriadnu okolnosť – protipovodňové opatrenia
v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
a uložili Obecnému úradu v Ostrove zabezpečiť zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.
9/2016 podľa jednotlivých položiek.
K bodu č. 6:
Voľba hlavného kontrolóra obce Ostrov
Starosta obce na úvod tohto bodu rokovania pripomenul poslancom, že voľba hlavného
kontrolóra obce Ostrov bola vyhlásená na zasadnutí dňa 27.6.2016. Vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra a všetky podmienky a požadované doklady k prihláške na obsadenie tejto funkcie
bolo riadne zverejnené na úradných tabuliach a webovej stránke obce. Do termínu uzávierky
prihlášok bola podaná jedna prihláška od p. Ing. Anny Dekanovej, bytom Bašovce 66. Ing.
Dekanová t.č. pracuje ako ekonómka v miestnej spoločnosti ARGUS s.r.o. a vykonáva funkciu
hlavného kontrolóra v obci Bašovce. Poslanci po krátkej diskusii hlasovaním za: 6 (neprítomní
JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Pavol Kabát, Mgr. Ľubomír Valo) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval:
0 zobrali na vedomie, že do termínu uzávierky prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra obce
Ostrov bola doručená jedna prihláška na obsadenie tejto funkcie od Ing. Anny Dekanovej, bytom
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Bašovce 66, spolu so všetkými požadovanými dokladmi, skonštatovali, že voľba hlavného
kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení, zvolili v súlade s § 11 ods. 4) písm. j), s § 18 a § 18a ods. 5) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení p. Ing. Annu Dekanovú, bytom Bašovce 66, do
funkcie hlavného kontrolóra obce Ostrov na dobu určitú od 1.10.2016 – 30.9.2022 a určili
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
s účinnosťou od 1.10.2016 plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18c ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi obce
Ostrov v rozsahu 6 hodín týždenne, t. j. 0,16 úväzok
K bodu č. 7:
Rôzne
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že dňa 29.7.2016 bola na obecný úrad prijatá
žiadosť p. Jozefa Radošinského, bytom Malé Orvište 62 o odkúpenie časti obecného pozemku
o výmere 59 m2 z parc. Č. 72/6 v k.ú. Malé Orvište za navrhovanú cenu 15 €/m2, z dôvodu, že
plánuje na uvedenej parcele výstavbu rodinného domu a pozemok dlhodobo využíva. Dňa
1.8.2016 bol schválený uznesením 05/08/2016 zámer na odpredaj, ktorý bol riadne zverejnený na
úradných tabuliach a webovej stránke obce Ostrov.
Poslanci následne hlasovaním za: 6 (neprítomní JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Pavol Kabát, Mgr.
Ľubomír Valo) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 schválili prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku obce:
nehnuteľnosť v katastrálnom území Malé Orvište – časť pozemku parcela registra „C“ parcelné
číslo 72/6 odčlenená Geometrickým plánom č. 142/2016 zo dňa 7.6.2016 vypracovaným
Geodetickou kanceláriou Ing. Horňák - Ing. Jančiček, Piešťany, Vajanského 1976/4, úradne
overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, dňa 14.07.2016 pod č. 457/16, ako diel
č. 1 o výmere 59 m2 z pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 72/6 o výmere 97 m2 druh
pozemku: ostatné plochy, zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom
Piešťany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 200 pre okres Piešťany, obec Ostrov,
katastrálne územie Malé Orvište, vo výlučnom vlastníctve Obce Ostrov v podiele 1/1, do
vlastníctva nadobúdateľa: Jozef Radošinský, trvale bytom Malé Orvište 62, 922 01 Ostrov, za
kúpnu cenu: 15,- € / m2, ako prevod podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že
prevádzaná časť pozemku parcela registra „C“ parc. č. 72/6 v Geometrickom pláne č. 142/2016
odčlenená ako diel č. 1 je bezprostredne susediaca a priľahlá s pozemkom vo vlastníctve
nadobúdateľa C-KN parc. č. 72/4, tvorí prístup z verejnej komunikácie k označenému pozemku
nadobúdateľa a bola právnym predchodcom nadobúdateľa a následne nadobúdateľom dlhodobo
nerušene užívaná. Nadobúdateľ plánuje prevádzanú časť pozemku využiť na umiestnenie súčastí
rodinného domu, ktorého výstavbu bude realizovať na pozemku C-KN parc. č. 72/4. Obec ostane
vlastníkom zostávajúcej časti pozemku parcela C-KN parc. č. 72/6, čím bude zachovaný prístup
z verejnej komunikácie k ďalším pozemkom vo vlastníctve fyzických osôb.
Vypracovanie kúpnej zmluvy zabezpečí nadobúdateľ na svoje náklady, správny poplatok za
návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí nadobúdateľ.
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že dňa 12.9.2016 bola doručená žiadosť od p. Tibora
Hulku, bytom Waltariho 1, Piešťany, v ktorej žiada v zmysle geometrického plánu odkúpenie
časti pozemku o výmere 38 m2 z parcelného čísla 944/52 v k.ú. Ostrov za cenu 22 €/m2. Na
zasadnutí OZ dňa 27.6.2016 sa prejednávala žiadosť p. Hulku o odpredaj časti pozemku parc.č.
944/54 v k.ú. Ostrov, kde mal žiadateľ záujem odkúpiť 35 m2, následne bol uznesením
18/06/2016 schválený zámer na odpredaj tejto časti pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Žiadateľ doručil na obecný úrad novú žiadosť, kde žiada o odkúpenie väčšej časti
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predmetného pozemku. Preto je potrebné sa touto žiadosťou zaoberať a pokiaľ poslanci schvália
zámer prevodu tohto novoutvoreného pozemku o výmere 38 m2 je potrebné zároveň zrušiť aj
pôvodné uznesenie.
Poslanci po krátkej diskusii hlasovaním za: 6 (neprítomní JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Pavol
Kabát, Mgr. Ľubomír Valo) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť
Tibora Hulku, bytom Waltariho 1, 921 01 Piešťany, zo dňa 12.9.2016 o odkúpenie časti pozemku
o výmere 38 m2 z parcelného čísla 944/52 v k.ú. Ostrov - v zmysle priloženého geometrického
plánu pozemok parc. č. 944/54 o výmere 38 m2, za navrhovanú cenu 22,- € / m2 , zobrali na
vedomie predložený Geometrický plán č. 172/2016 zo dňa 08.09.2016 na oddelenie pozemku p.č.
944/54, vypracovaný Geo-HaJ, s.r.o., Vajanského 1976/14, Piešťany, podľa ktorého bude
oddelením z pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 944/52 o výmere 2019 m2 druh
pozemku: ostatné plochy, novoutvorený pozemok parc. č. 944/54 s výmerou 38 m2, zrušili
uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 18/06/2016 zo dňa 27.06.2016 písm. B) a schválili zámer
na prevod nehnuteľného majetku obce Ostrov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
nehnuteľnosť v katastrálnom území Ostrov – pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo
944/54 o výmere 38 m2 druh pozemku: ostatné plochy, vytvorený Geometrickým plánom č.
172/2016 na oddelenie pozemku p.č. 944/54 vypracovaným Geo-HaJ, s.r.o., Vajanského
1976/14, Piešťany, z pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 944/52 o výmere 2019 m2
druh pozemku: ostatné plochy, zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom
Piešťany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 900 pre okres Piešťany, obec Ostrov,
katastrálne územie Ostrov, vo výlučnom vlastníctve Obce Ostrov v podiele 1/1, do výlučného
vlastníctva nadobúdateľa: Tibor Hulka, Waltariho 1, 921 01 Piešťany, za kúpnu cenu: 22,- € /
m2, ako prevod podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že prevádzaným
novoutvoreným pozemkom sa rozšíri vstupná komunikácia na pozemku vo vlastníctve
nadobúdateľa C-KN parc. č. 944/38 a zjednoduší sa tak príjazd nákladných vozidiel
prepravujúcich tovar pre spoločnosť ARGUS, pričom oddelením novoutvoreného pozemku sa
nezníži funkčnosť ani využitie obecného pozemku C-KN parc. č. 944/52, na ktorom je futbalový
štadión.
V ďalšej časti tohto bodu rokovania OZ predniesol starosta obce poslancom návrh na udelenie
Čestného občianstva obce Ostrov občanovi obce p. Vladislavovi Janovjakovi za jeho dlhoročné
vynikajúce športové výsledky ako paralympionika v cyklistike. Menovanému bola udelená Cena
obce Ostrov v roku 2012 pri príležitosti získania medaily na Paralympiáde v Londýne. T.č.
reprezentuje Slovensko v cyklistike na Paralympiáde v Brazílii. Starosta obce vyjadril názor, že
je treba zo strany obce a obecného zastupiteľstva tomuto občanovi vyjadriť aj takýmto spôsobom
rešpekt a úctu za jeho výnimočné dlhoročné úspechy a zároveň aj reprezentáciu a propagáciu
našej obce doma i v zahraničí. Prvým predpokladom udelenia Čestného občianstva obce Ostrov
je zmena Štatútu obce v § 35, aby mohlo byť udelené toto ocenenie aj za výnimočné športové
úspechy a schváliť finančnú odmenu vo výške 1 000 €.
Poslanci po krátkej diskusii hlasovaním za: 6 (neprítomní JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Pavol
Kabát, Mgr. Ľubomír Valo) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, schválili Dodatok č. 4 Štatútu
obce Ostrov schváleného OZ v Ostrove uznesením č. 3/2007- D zo dňa 02.04.2007, schválili
udelenie Čestného občianstva obce Ostrov paralympionikovi Vladislavovi Janovjakovi za
dlhoročné vynikajúce výsledky v športovej činnosti – v cyklistike, a propagáciu obce doma
i v zahraničí schválili peňažitú odmenu poctenému občanovi vo výške 1 000 €, schválili udelenie
Čestného občianstva obce Ostrov na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa
uskutoční v priestoroch Kultúrneho domu v Ostrove v termíne po dohode s pocteným občanom a
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odporučilo
obecnému úradu pripraviť pozvánky s programom, plagáty a zabezpečiť
propagáciu tohto
slávnostného aktu.
Ďalej starosta obce informoval poslancov o tom, že je potrebné uznesením zobrať na vedomie
Výročnú správu Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správu manažéra o činnosti za I.
polrok 2016.
Následne poslanci hlasovaním za: 6 (neprítomní JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Pavol Kabát, Mgr.
Ľubomír Valo) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Výročnú správu
Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správu manažéra o činnosti za I. polrok 2016
Taktiež je potrebné schváliť poverenie pre neho, ako starostu obce na podpis Dohovoru
primátorov a starostov o klíme a energetike pri plnej znalosti z neho vyplývajúcich záväzkov
a verejne ho uznáva ako kľúčový prvok svojej politiky.
Následne poslanci hlasovaním za: 6 (neprítomní JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Pavol Kabát, Mgr.
Ľubomír Valo) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 poverili starostu obce Ostrov Jozefa Tkácza
na podpis Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike pri plnej znalosti z neho
vyplývajúcich záväzkov a verejne ho uznáva ako kľúčový prvok svojej politiky.
V závere tohto bodu rokovania starosta obce informoval prítomných poslancov o tom, či
vyjadria súhlas so vstupom obce Ostrov do záujmového združenia právnických osôb Klaster
regionálneho rozvoja – Západné Slovensko. Podľa neho však vstup obce do tohto združenia,
ktoré za zaoberá budovaním cyklotrás nemá žiadny význam, nakoľko už doterajšie aktivity zo
strany MnH boli zbytočné, čo sa týka vybudovania cyklotrasy z Krakovan do Ostrova.
Po krátkej diskusii poslanci hlasovaním za: 0 (neprítomní JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Pavol
Kabát, Mgr. Ľubomír Valo) proti: 5, zdržal sa: 1 (Miloš Žažo) nehlasoval: 0, neschválili vstup
obce Ostrov do záujmového združenia právnických osôb Klaster regionálneho rozvoja –
Západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37840371
K bodu č. 8:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
K bodu č. 9:
Záver

Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 21.9.2016
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce
Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:

..............................................................................

Miloš Žažo

...............................................................................

Ing. Juraj Bielik

...............................................................................
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