OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 19.06.2017 na obecnom
úrade v Ostrove v zasadačke starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Schválenie záverečného účtu obce a hospodárenia obce za rok 2016, správa audítora a
hlavného kontrolóra - M1
5) Plán kontrolnej činnosti HK obce Ostrov na 2. polrok 2017 – M2
6) Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.3.2017 – M3
7) Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 – M4
8) Dodatok č. 5 k Štatútu obce Ostrov – M5
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Záver
1)
2)
3)
4)

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, OZ je uznášaniaschopné a vyzval poslancov
k schváleniu programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 6 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš, Mgr. Pavol Kabát)
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:
 Peter Bielik
 JUDr. Jozef Bolješik
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš, Mgr. Pavol
Kabát) 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:
Schválenie záverečného účtu obce a hospodárenia obce za rok 2016, správa audítora a
hlavného kontrolóra - M1
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že dňa 18.5.2017 bol v obci vykonaný audít
účtovnej závierky k 31.12.2016. Je potrebné v tomto bode rokovania zobrať na vedomie správu
nezávislého audítora, odporúčajúce stanovisko hlavného kontrolóra a schváliť záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016. Taktiež sa musí schváliť tvorba rezervného
fondu za rok 2016 vo výške 69 545,91 €.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a následne hlasovaním za: 6 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik,
Marek Gajdoš Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Správu
nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Ostrov z auditu
účtovnej závierky k 31.12.2016 zobrali na vedomie odporúčajúce stanovisko hlavného
kontrolóra obce na schválenie Záverečného účtu obce Ostrov za rok 2016 bez výhrad, schválili
Záverečný účet obce Ostrov a celoročné hospodárenie obce Ostrov za rok 2016 bez výhrad.
Ďalej hlasovaním za: 6 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš Mgr. Pavol Kabát) proti:0,
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 schválili Prebytok rozpočtu v sume 6 700,04 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 v sume 652,11 EUR (nevyčerpaná dotácia na ZŠ)
a o nevyčerpané prostriedky prijaté do fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2016 v sume
5 430,48 EUR, a o nevyčerpaný grant na výstavbu obecnej studne vo výške 276,50 €, ktoré sú
účelovo určené predstavuje sumu 340,95 €, 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 69 204,96 EUR na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 69 204,96 EUR
a schvaľuje na základe vyššie uvedených skutočností skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2016 vo výške 69 545,91 EUR.
K bodu č. 5:
Plán kontrolnej činnosti HK obce Ostrov na 2. polrok 2017 – M2
V ďalšej časti tohto bodu rokovania OZ prerokovali poslanci návrh plánu kontrolnej činnosti HK
obce Ostrov na 2. polrok 2017.
Poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky a následne hlasovaním za: 6
(neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0
nehlasoval: 0, zobrali na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Ostrov na 2. polrok
2017 a schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrov na 2. polrok 2017
podľa predloženého návrhu
K bodu č. 6:
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.3.2017 – M3
V tomto bode rokovania bolo poslancom predložené plnenie príjmov a čerpanie výdavkov
rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2017.
Poslanci následne hlasovaním za: 6 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš Mgr. Pavol
Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, zobrali na vedomie plnenie príjmov a čerpanie
výdavkov finančného rozpočtu obce Ostrov k 31.3.2017
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K bodu č. 7:
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
Starosta obce v tejto časti rokovania OZ poslancom pripomenul najväčšie zmeny v predloženom
rozpočtovom opatrení. Zmena sa týka hlavne čerpania rezervného fondu za rok 2016, kde sa
výdavky rozpočtovali na rekonštrukciu materskej školy, a to z dôvodu stáleho navyšovania
záujmu rodičov o umiestnenie detí do MŠ je potrebné vytvoriť priestory pre jednu triedu
s menším počtom detí. Ďalej sa v návrhu rozpočtujú prostriedky rezervného fondu na nákup
multifunkčného traktora, v prípade, ak by obec nebola úspešná a nezíska finančné prostriedky
v rámci predloženého projektu z dotácie a na vybudovanie altánku v areáli materskej a základnej
školy.
Poslanci nemali k predloženému návrhu rozpočtového opatrenia č. 4/2017 žiadne pripomienky a
následne hlasovaním za: 6 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš Mgr. Pavol Kabát)
proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 podľa
predloženého návrhu starostu obce, schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 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:
- modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 13 000 €.
- oplotenie cintorína v Ostrove vo výške 20 000 €
- kanalizačnú prípojku ku kultúrnemu domu vo výške 3 000 €
- projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii kultúrneho domu vo výške 5 000 €
- traktor multifunkčný - spolufinancovanie k projektu vo výške 6 000 €
- studňu na námestí sv. Terezky vo výške 3 500 €
- projektovú dokumentáciu na parkovisko pred ambulanciou vo výške 2 000 €
- parkovisko pred ambulanciou vo výške 10 000 €
- projektovú dokumentáciu na výstavbu miestnej komunikácie a elektrickej prípojky v Malom
Orvišti vo výške 4 000 €
- aktualizáciu územného plánu obce vo výške 18 000 €
- rekonštrukciu budovy ambulancie vo výške 1 500 €
- kamerový systém – spolufinancovanie k projektu vo výške 8 000 €
- rekonštrukciu budovy skladu č. 287 vo výške 15 000 €
- projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy skladu č. 287 vo výške 700 €
- interiérové vybavenie do kultúrneho domu vo výške 10 000 €
- nákup multifunkčného traktora vo výške 40 000 €
- rekonštrukciu materskej školy vo výške 20 000 €
- altánok v areály materskej a základnej školy vo výške 5 000 €
a uložilo Obecnému úradu v Ostrove zabezpečiť zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.
4/2017 podľa jednotlivých položiek.
K bodu č. 8
Dodatok č. 5 k Štatútu obce Ostrov – M5
Starosta obce predložil návrh na zmenu a doplnenie § 35 platného Štatútu obce Ostrov zo dňa
02.04.2007 schválením Dodatku č. 5. Uvedený dodatok upravuje § 35 Čestné občianstvo obce
Ostrov, doplnenie o ods. 7: Čestné občianstvo obce Ostrov možno udeliť občanovi aj „in
memoriam“. Predmetná zmena Štatútu obce Ostrov vyplynula z iniciatívy starostu obce udeliť
Čestné občianstvo obce Ostrov občanovi obce Ostrov - paralympionikovi Vladislavovi
Janovjakovi „in memoriam“. Uvedený návrh starosta obce predkladá z dôvodu, že dňa
12.9.2016 schválilo obecného zastupiteľstvo udelenie Čestného občianstva obce Ostrov v súlade
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s § 35 Štatútu obce Ostrov p. Vladislavovi Janovjakovi za dlhoročné vynikajúce výsledky
v športovej činnosti - v cyklistike, a propagáciu obce doma i v zahraničí a súčasne peňažitú
odmenu 1 000,00 Eur pre športovca. Nakoľko však bohužiaľ došlo k úmrtiu p. Vladislava
Janovjaka, starosta predkladá návrh na udelenie čestného občianstva tomuto občanovi in
memoriam.
Je však potrebné zrušiť pôvodné uznesenie, ktorým sa udelilo čestné občianstvo a taktiež
schváliť Dodatok č. 5 k Štatútu obce Ostrov, ktorým by sa schválilo udelenie čestného
občianstva aj in memoriam.
Poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky a následne hlasovaním za: 6
(neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0
nehlasoval: 0, schválili Dodatok č. 5 Štatútu obce Ostrov schváleného OZ v Ostrove uznesením
č. 3/2007- D zo dňa 02.04.2007, zrušili uznesenie č. 09/09/2016 zo dňa 12.9.2016 a následne
schválili udelenie Čestného občianstva obce Ostrov „in memoriam“ paralympionikovi
Vladislavovi Janovjakovi za dlhoročné vynikajúce výsledky v športovej činnosti – v cyklistike,
a propagáciu obce doma i v zahraničí a schválili odovzdanie listiny o udelení Čestného
občianstva obce Ostrov „in memoriam“ paralympionikovi Vladislavovi Janovjakovi na
nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva rodinným príslušníkom
K bodu č. 9
Rôzne
Starosta informoval prítomných poslancov o tom, že z dôvodu konania Volieb do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2017 je potrebné prijať všeobecne záväzné nariadenie o miestach
určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do
orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.
Poslanci následne sa hlasovaním za: 6 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš Mgr.
Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, uzniesli na VZN Obce Ostrov č. 1/2017
o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred
voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.
V ďalšej časti tohto bodu rokovania predložil poslancom žiadosť združenia Mikroregión nad
Holeškou o príspevok na vypracovanie štúdie realizovateľnosti cyklotrás v rámci regiónu vo
výške 1 130 €.
Po krátkej diskusii poslanci následne hlasovaním za: 6 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek
Gajdoš Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, schválili príspevok združeniu
Mikroregión nad Holeškou na vypracovanie štúdie realizovateľnosti cyklotrás v rámci regiónu
vo výške 1 130 €
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 6.6.2017 bola obci doručená žiadosť Richarda Pálku
a manželky Any Pálkovej, bytom Ostrov, Malé Orvište 485 o ukončenie nájmu bytu č. 485/3,
a to dohodou k 30.6.2017. Komisia bytovej a sociálnej politiky odporučila uzatvorenie novej
nájomnej zmluvy žiadateľovi Michalovi Porubskému, trvale bytom Vrbové.
Poslanci následne hlasovaním za: 6 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš Mgr. Pavol
Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, schválili ukončenie Zmluvy o nájme č. 485/2/6-2016
uzatvorenej dňa 30.04.2016 a nájmu bytu - 3-izbový byt o celkovej výmere vrátane balkónu
78,36 m2 , súp. č. 485, Ostrov, časť Malé Orvište, byt č. 6, 2 NP, a to dohodou k 30.6.2017,
s nájomcami Richardom Pálkom, bytom Ostrov, Malé Orvište 485, a manželkou Anou Pálkovou
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Vozar, bytom Ostrov, Malé Orvište 485 na základe ich žiadosti zo dňa 6.6.2017 o ukončenie
nájmu, zobrali na vedomie žiadosť Michala Porubského, trvale bytom Vrbové o pridelenie 3izbového nájomného bytu a zobrali na vedomie návrh komisie bytovej a sociálnej politiky
o pridelenie uvoľneného nájomného bytu vyššie uvedenému záujemcovi.
Ďalej poslanci hlasovaním za: 5 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš Mgr. Pavol
Kabát) proti: 0, zdržal sa: 1 (Daniel Palkech) nehlasoval: 0, schválili Zmluvu o nájme bytu č.
485/2/6 -2017 medzi prenajímateľom: Obec Ostrov, zastúpená: Jozefom Tkáczom, starostom
obce so sídlom Obecný úrad 315, 922 01 Ostrov, IČO: 00 312 827, DIČ: 2020530941
a nájomcom: Michal Porubský, trvale bytom Vrbové so začiatkom nájmu od 1.7.2017 na
nájomný byt – 3 -izbový byt o celkovej výmere vrátane balkónu 78,36 m2 , súp. č. 485, Ostrov,
časť Malé Orvište, byt č. 6, 2 NP
Ďalej starosta obce prítomných poslancov informoval o tom, že prišli dve žiadosti o čiastkovú
zmenu územného plánu na parcelách, kde nie je možná v zmysle aktuálneho územného plánu
výstavba rodinných domov, s tým, že všetky náklady s tým spojené budú hradiť žiadatelia, a to
- žiadosť Mareka Pillera a manželky Janky Pillerovej, obaja bytom Strážovská 305/117,
Krakovany, o zmenu územného plánu obce Ostrov na parc. č 312/3 vedenú na LV č. 802 v k.ú.
Ostrov na výstavbu rodinného domu
- žiadosť Tomáša Jakubíčka, bytom Ostrov, Malé Orvište 464 o čiastkovú zmenu územného
plánu obce Ostrov na parc. č 44/1 vedenú na LV č. 270 v k.ú. Malé Orvište na výstavbu
rodinného domu.
Obstarávanie zmien územného plánu by zabezpečil Ing. Miroslav Polonec a spracovanie Ing.
Arch. Peter Odnoga.
Vystúpil poslanec JUDr. Jozef Bolješik s tým, že je proti tomu, aby sa ďalšie zmeny územného
plánu robili len na základe individuálnych žiadostí občanov s tým, že všetky náklady budú hradiť
žiadatelia. Poslanci nemajú námietky voči predloženým žiadostiam, ale bola schválená
aktualizácia územného plánu obce a bolo by vhodné, aby sa uskutočnilo verejné prerokovanie
územného plánu s občanmi, či vôbec bude záujem o ďalšie zmeny ÚPNo obce. Po krátkej
diskusii sa dohodli na termíne 5.9.2017 v kultúrnom dome v Ostrove.
Následne hlasovaním za: 6 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš Mgr. Pavol Kabát)
proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, zobrali na vedomie žiadosť Mareka Pillera a manželky Janky
Pillerovej, obaja bytom Strážovská 305/117, Krakovany, o zmenu územného plánu obce Ostrov
na parc. č 312/3 vedenú na LV č. 802 v k.ú. Ostrov na výstavbu rodinného domu schválili
žiadosť o zmenu územného plánu obce Ostrov žiadateľov Mareka Pillera a manželky Janky
Pillerovej, obaja bytom Strážovská 305/117, Krakovany. Všetky náklady spojené s procesom
obstarávania a vypracovania zmeny územného plánu budú v plnej výške znášať žiadatelia
a poverili starostu obce zabezpečiť v zmysle § 2a ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. obstarávateľa zmeny
Územného plánu obce Ostrov – odborne spôsobilú osobu (Ing. Miroslav Polonec) a uzatvoriť
mandátnu zmluvu medzi obcou Ostrov a odborne spôsobilou osobou, starostu obce zabezpečiť
v zmysle § 19a ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. spracovateľa zmeny Územného plánu obce Ostrov –
autorizovaného architekta SKA (Ing. Arch. Peter Odnoga, Pekárska 11, Trnava – Ateliér A5 –
ateliér architektúry a urbanizmu) a uzatvoriť zmluvu o dielo medzi obcou Ostrov
a autorizovaným architektom, starostu obce uzatvoriť dohodu o financovaní všetkých nákladov
spojených s vyžiadanou zmenou územného plánu obce Ostrov medzi obcou Ostrov a žiadateľmi
o zmenu územného plánu, prípadne s ďalšími žiadateľmi, ktorí pristúpia v procese schvaľovania
zmeny.
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Ďalej poslanci hlasovaním za: 6 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš Mgr. Pavol
Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, zobrali na vedomie žiadosť Tomáša Jakubíčka,
bytom Ostrov, Malé Orvište 464 o čiastkovú zmenu územného plánu obce Ostrov na parc. č 44/1
vedenú na LV č. 270 v k.ú. Malé Orvište na výstavbu rodinného domu, schválili žiadosť o zmenu
územného plánu obce Ostrov žiadateľa Tomáša Jakubíčka, bytom Ostrov, Malé Orvište 464.
Všetky náklady spojené s procesom obstarávania a vypracovania zmeny územného plánu bude
v plnej výške znášať žiadateľ a poverili starostu obce zabezpečiť v zmysle § 2a ods. 1 zák. č.
50/1976 Zb. obstarávateľa zmeny Územného plánu obce Ostrov – odborne spôsobilú osobu (Ing.
Miroslav Polonec) a uzatvoriť mandátnu zmluvu medzi obcou Ostrov a odborne spôsobilou
osobou, starostu obce zabezpečiť v zmysle § 19a ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. spracovateľa zmeny
Územného plánu obce Ostrov – autorizovaného architekta SKA (Ing. Arch. Peter Odnoga,
Pekárska 11, Trnava – Ateliér A5 – ateliér architektúry a urbanizmu) a uzatvoriť zmluvu o dielo
medzi obcou Ostrov a autorizovaným architektom, starostu obce uzatvoriť dohodu
o financovaní všetkých nákladov spojených s vyžiadanou zmenou územného plánu obce Ostrov
medzi obcou Ostrov a žiadateľmi o zmenu územného plánu, prípadne s ďalšími žiadateľmi, ktorí
pristúpia v procese schvaľovania zmeny.
V závere tohto bodu rokovania starosta obce predložil poslancom cenovú kalkuláciu
geodetických prác na vytýčenie hraníc pozemku registra C KN parc. č. 83/1 a dotknutých
pozemkov v k.ú. Malé Orvište. Pripomenul poslancom, že dňa 4.4.2016 bolo schválené na
základe žiadosti Ondreja Bartoša, bytom Ostrov 432 a Antona Janoviaka, bytom Ostrov, Malé
Orvište 24 vytýčenie časti obecnej cesty v k.ú. Malé Orvište, parcelné číslo 83/1 z dôvodu
zavedenia elektrických prípojok na pozemky parc. č. 78/6 a parc. č. 78/5 k.ú. Malé Orvište, ktoré
sú vo vlastníctve žiadateľov, na náklady obce. Avšak v cenovej kalkulácii bolo uvedené, že
môže dôjsť k navýšeniu cenovej kalkulácie v celkovej výške 1 607,80 €, s čím on nesúhlasí.
V prípade navýšenia ceny by si podľa neho mali hradiť všetky náklady žiadatelia.
Poslanci následne hlasovaním za: 5 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš Mgr. Pavol
Kabát) proti: 0, zdržal sa: 1 (Miloš Žažo) nehlasoval: 0, skonštatovali, že uznesením č.
06/04/2016 zo dňa 4.4.2016 bolo schválené na základe žiadosti Ondreja Bartoša, bytom Ostrov
432 a Antona Janoviaka, bytom Ostrov, Malé Orvište 24 vytýčenie časti obecnej cesty v k.ú.
Malé Orvište, parcelné číslo 83/1 z dôvodu zavedenia elektrických prípojok na pozemky parc. č.
78/6 a parc. č. 78/5 k.ú. Malé Orvište, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, na náklady obce.
zobrali na vedomie cenovú kalkuláciu geodetických prác na vytýčenie časti hraníc pozemku
registra C KN parc.č. 83/1 a dotknutých susedných pozemkov v k.ú. Malé Orvište zo dňa
2.5.2017 od spoločnosti Geo – HaJ, s.r.o., Piešťany a schválili úhradu výslednej ceny cenovej
kalkulácie geodetických prác v sume 1 607,80 € z rozpočtu obce. V prípade navýšenia tejto
cenovej kalkulácie navýšené náklady uhradia žiadatelia uvedení v bode A)
K bodu č. 10:
Diskusia
V diskusii vystúpil poslanec JUDr. Jozef Bolješik s tým, by bolo vhodné umiestniť na hlavnej
ceste pred budovou školy a škôlky tabule s označením Pozor deti, nakoľko v tejto časti idú
vodiči dosť rýchlo, čo je dosť nebezpečné, denne tu rodičia vodia deti do školy a škôlky. Toto
označenie by viedlo vodičov k zníženiu rýchlosti. Starosta obce reagoval na to s tým, že uvedené
značenie nie je schválené v pasporte obce a z jednej strany je umiestnený aj merač rýchlosti, čo
by tiež mohlo vodičov usmerniť k obmedzeniu rýchlosti. Avšak vodiči motorových vozidiel to
nerešpektujú.
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K bodu č. 11:
Záver

Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 29.6.2017
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:

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

Peter Bielik

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

JUDr. Jozef Bolješik

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