OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 10.06.2013 v zasadacej
miestnosti Obecného úradu v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Schválenie záverečného účtu obce a hospodárenia obce, správa audítora a hlavného
kontrolóra - M1
5) Plán kontrolnej činnosti HK obce Ostrov na 2. polrok 2013 – M2
6) Príprava 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ostrov
7) Rozpočtové opatrenie č. 3,4,5/2013 – M3
8) Rôzne (žiadosti, kontroly, sťažnosti,...) – M4
9) Záver
K bodu č. 1:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie OZ v Ostrove zahájila a viedla starostka obce PhDr. Dana Borovská. Privítala
poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnú kontrolórku obce. Všetci pozvaní dostali pozvánku
a materiály k jednotlivým bodom programu e-mailovou poštou. Následne skonštatovala, že je
prítomných 8 poslancov (mešká Ing. Juraj Bielik, ktorý sa telefonicky ospravedlnil), OZ je
uznášaniaschopné a vyzvala poslancov k schváleniu programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili program rokovania.
K bodu č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bol určený - Lukáš Pavlech
Za overovateľov zápisnice boli určení:
 Mgr. Simona Vatrtová
 Miloš Žažo
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie.
K bodu č. 3:
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Mgr. Simona Vatrtová v krátkosti pripomenula uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa
08.04.2013, všetky uznesenia boli splnené. Starostka obce informovala poslancov, že sa stretla
s konateľom firmy K + K stavebno – obchodná spoločnosť, s. r. o., ktorá bude pokračovať
v prácach na okolí nájomných bytových domov. K téme nájomných bytov ďalej doplnila s nájomníkom Tomášom Gálom bola úspešne ukončená zmluva o nájme, Lucia Janoviaková –
nájomca bytu č. 9 BD č. 485, dohodu o skončení nájmu Martina Pazúrika nepodpísala,
vzhľadom na túto skutočnosť platí pôvodná zmluva o nájme bytu uzatvorená s obcou.

K bodu č. 4:
Schválenie záverečného účtu obce a hospodárenia obce, správa audítora a hlavného
kontrolóra - M1
Starostka obce oboznámila poslancov OZ so správou audítora, ktorý nezistil žiadne porušenia
zákona a neboli obci uložené žiadne opatrenia. Stanovisko hlavného kontrolóra bolo doručené
spolu s pozvánkou. Poslanci zobrali na vedomie správu audítora, správu hlavného kontrolóra a
následne záverečný účet hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 schválili.
K bodu č. 5:
Plán kontrolnej činnosti HK obce Ostrov na 2. polrok 2013 – M2
Hlavná kontrolórka obce Antónia Svetlíková oboznámila poslancov s návrhom plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2013. Poslanci nemali žiadne doplňujúce požiadavky ani otázky a návrh
plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013, hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,
schválili.
K bodu č. 6:
Príprava 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ostrov
Na začiatku šiesteho bodu sa dostavil poslanec Ing. Juraj Bielik.
Starostka obce oboznámila OZ s podrobným programom osláv. Slávnostného vysadenie lipy
navrhla ako symbol a pamiatku na oslavy, súčasne vysadenie novej lipy bude náhradou za starú
lipu pri kostole, ktorá musela byť odstránená z dôvodu silného poškodenia pri búrke, kde hrozilo
zrútenie na chodník. Nedeľný program na ihrisku – obec zabezpečí hudobnú produkciu a TJ
Slovan Ostrov občerstvenie.
Pavol Kabát navrhuje, aby sa starostka vo svojom príhovore poďakovala ľuďom, ktorí
znamenajú niečo pre obec. Zoznam má už spracovaný, od ostatných poslancov žiada prípadné
doplnenie. Starostka obce sa k tomuto návrhu vyjadrila, že celkom nerozumie kam touto
aktivitou smerujú. Pokiaľ si dobre pamätá, pri tvorbe programu osláv, ešte v minulom roku,
navrhovala poslancom ako jeden z bodov programu osláv, udeľovanie cien obce v zmysle
Štatútu obce Ostrov. Vtedy všetci poslanci tento bod zaradiť do programu odmietli. Preto,
celkom teraz tomu nerozumie, prečo by sa malo niekomu osobne ďakovať, akou formou to chcú
urobiť a za aké obdobie – 10,20,30 či 50,100 rokov dozadu? Nechápe, ako si to vlastne
predstavujú. Za seba povedala len toľko, že príhovor starostky bude jej príhovor a nebude jej
nikto do neho vstupovať. S takýmto postojom poslancov sa ešte vo svojej praxi nestretla, aby
poslanci starostovi či primátorovi zasahovali do jeho príhovorov. Osobne si pokladá za
povinnosť poďakovať všetkým obyvateľom obce Ostrov za celé obdobie jej existencie, ktorí
v obci žili, či pôsobili, pre obec niečo znamenali a vykonali, obetovali sa pre veci verejné, a to
len vo všeobecnej rovine bez uvedenia konkrétneho mena. Teda takou formou, aby predišla
problému, že niekoho nespomenie, či na niekoho zabudne. Okrem iného, zo svojho pohľadu
môže posúdiť a hodnotiť len obdobie za jej pôsobenia. Čo bolo predtým sa obáva, aj vzhľadom
na atmosféru v zastupiteľstve, že k objektívnemu posúdeniu by bolo ťažké sa dopracovať. Ďalej
reagovala, že v tejto iniciatíve zabrániť poslancom nemôže, ale žiada, aby jej presne uviedli akou
formou to chcú urobiť a zaslali jej návrh komu a za čo chcú poďakovať. Ako starostka sa od
tejto aktivity dištancuje a preto žiada, pokiaľ sa rozhodnú takýto zoznam zverejniť, aby ho
napísali len za seba, t.j. v mene konkrétnych poslancov OZ.
Starostka prečítala zoznam hostí na slávnostný obed. Pozvaní hostia sú ľudia, ktorí sú s obcou vo
významnom vzťahu, resp. obci nejakým spôsobom pomohli. JUDr. Jozef Bolješik navrhuje
pozvať aj konateľa firmy Agrobolješik, s.r.o. p. Jaromíra Bolješika. K návrhu sa nikto nevyjadril.
K týmto návrhom nebolo prijaté uznesenie.

Starostka poslancom predložila návrh doplnkovej tabuľky pri príležitosti 900. výročia, ktorá by
mala byť umiestnená pod erb obce, ktorý sa nachádza na začiatku i konci obce. Tabuľku navrhol
Ing. Branislav Jacko. Ing. Marci nesúhlasil, aby tabuľky boli pánom Jackom zhotovené, nakoľko
má pochybnosti o kvalite jeho práce. Poslanci sa dohodli, že tabuľky budú vyhotovené v modro
– striebornom prevedení. Ich výrobu si na starosti zobral Ing. Ľubomír Marci. Ďalej starostka
oboznámila poslancov o sprievodných podujatiach počas osláv – remeselníci, pamätná izba,
videoprojekcia a iné. Jozef Tkácz sa opýtal, či bude pamätná izba v KD trvalá. Starostka mu
odpovedala, že to je jej cieľom. Napriek tomu, že niektoré exponáty budú len zapožičané, bude
sa snažiť, aby pamätná izba bola stála a vrátené predmety sa budú postupne dopĺňať. Ďalej sa
informoval, prečo učiteľky budú na 900. výročí pomáhať a nebudú pozvané. Ľubomír Marci by
pozval všetkých zamestnancov. Starostka odpovedala, že zamestnanci prisľúbili pomáhať, aby
obec ušetrila finančné prostriedky na cudziu obsluhu a pomoc. Okrem toho, nechcú byť ako
hostia na slávnostnom obede, chcú obci pomôcť. Slávnostného obedu sa zúčastnia len riaditeľky
škôl. Následne oboznámila poslancov s nutnosťou schváliť ceny upomienkových predmetov,
ktoré sa budú počas osláv predávať.
OZ uvedené zobralo na vedomie a hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili
tieto návrhy schválili.
Na záver starostka dodala, že v prípade, že bude požadovať od poslancov konkrétnu pomoc pri
zabezpečení osláv, obráti sa na nich s požiadavkou prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
K bodu č. 7:
Rozpočtové opatrenie č. 3,4,5/2013 – M3
Ing. Hana Zubáková podrobne informovala poslancov o všetkých rozpočtových opatreniach.
V súvislosti s RO starostka oboznámila poslancov o ukončení prác na rekonštrukcii Zvonice
v Malom Orvišti a konečnom vyúčtovaní. Ďalej vyjadrila spokojnosť s postojom obyvateľov
tejto časti Ostrova, ktorí prejavili iniciatívu vysadiť a starať sa o okolie zvonice. Ocenila ich
prístup a dala ich za príklad ostatným obyvateľom obce. Ďalej požiadala poslancov o súčinnosť
a podporu myšlienky vyzvať všetkých obyvateľov obce Ostrov, aby pred oslavou výročia obce
zabezpečili čistotu a poriadok v okolí svojich príbytkov. Vojtech Dekan sa informoval, koľko
budú stáť zastávky v centre obce. Ing. Zubáková reagovala na dopyt a informovala poslancov, že
celkové náklady neprekročia rozpočtovanú sumu 20 tis. €., naopak budú nižšie. Náklady na
výstavbu dvoch autobusových zastávok by nemali presiahnuť sumu 17.500,00 €. Miloš Žažo
podal návrh na úpravu spevnenej plochy pred knižnicou. Následne dostal za úlohu osloviť
v danej veci Jozefa Kunica.
Poslanci OZ rozpočtové opatrenie následne schválili hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0.
K bodu č. 8:
Rôzne (M4)
Starostka oboznámila OZ so znením protestu prokurátora č. Pd 45/13-3, zo dňa 27. mája 2013,
proti VZN č. 1/2009, ktorým sa vydáva Štatút obecnej knižnice obce Ostrov. Uvedená norma
nemala byť prijatá ako VZN, ale ako vnútorná norma obce. Poslanci zobrali protest prokurátora
na vedomie, vyhoveli protestu prokurátora, zrušili predmetné VZN a schválili vnútornú normu Štatút obecnej knižnice, hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
Starostka obce navrhuje ukončiť členstvo obce v združení Podmalokarpatské partnerstvo,
nakoľko združenie svoju činnosť už nevykonáva. Ďalej, v zmysle uznesenia č. 10/2013
zasadnutia výkonného výboru Mikroregiónu nad Holeškou, konaného dňa 24.05.2013, starostka
navrhuje členstvo obce v jej zastúpení v novo pripravovanom občianskom združení verejno-

súkromného partnerstva s pracovným názvom Holeška a vstup obce do tohto združenia.
Združenie vzniká za účelom vytvoriť MAS a tým možnosť čerpať fin. prostriedky z fondov EU
v rámci programu Leader.
Poslanci návrhy hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.
Obci Ostrov boli doručené tieto žiadosti:
Žiadosť Vojtecha Dekana o odkúpenie časti nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 243/22, zastavané
plochy a nádvoria, vo výmere približne 36 m2, vo vlastníctve obce, nachádzajúcej v k. ú. Malé
Orvište, zapísanej SK Piešťany na LV 200.
Poslanci OZ súhlasili s prevodom majetku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obce –
predajom časti nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 243/22, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
približne 36 m2, vo vlastníctve obce, nachádzajúcej v k. ú. Malé Orvište, zapísanej SK Piešťany
na LV 200, po predložení geometrického plánu, ktorým bude časť pozemku odčlenená a ktorý
bude podkladom pre vypracovanie Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam, za cenu 2,50 €/m2, hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 0.
Žiadosť Jaromíra Bolješika, bytom Komenského 28, Piešťany, o odkúpenie nehnuteľnosti pozemku parc. č. 882/47, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 71 m2, vo vlastníctve obce,
nachádzajúcej v k. ú. Ostrov, zapísanej SK Piešťany na LV 524.
OZ skonštatovalo, že k žiadosti nebol predložený list vlastníctva, ktorým by žiadateľ preukázal
vlastníctvo k nehnuteľnosti, t.j. k stavbe nachádzajúcej sa na pozemku, ktorý je predmetom
prevodu. Po preukázaní vlastníckeho práva k danej stavbe sa obecné zastupiteľstvo žiadosťou
bude opätovne zaoberať, hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 (JUDr. Bolješik, Ing. Jančík),
nehlasoval: 0
Žiadosť firmy BURUNDI, s.r.o., Beskydská 9, 811 05 Bratislava, o odkúpenie nehnuteľnosti –
časti pozemku parc. č. 343/9, ostatné plochy, vo vlastníctve obce, nachádzajúcej v k. ú. Malé
Orvište, zapísanej SK Piešťany na LV 200, kde má zámer výstavby bytového domu, za účelom
odpredaja bytov do osobného vlastníctva. Ing. Marci sa vyjadril, že by bolo lepšie pozemok
nechať v zálohe, pre istotu. Starostka konštatuje, že pre obec je doterajší počet nájomných bytov
postačujúci. Výrazný dopyt o nájomné byty obec zatiaľ neeviduje. Naopak, musí upozorniť, že
sa často vyskytujú problémy s nájomníkmi. Mgr. Vatrtová navrhla, aby bol konateľ firmy
Burundi, s.r.o. prizvaný na najbližšie OZ, za účelom bližšieho prezentovania zámeru
a predstavenie firmy a jej referencií, čo OZ hlasovaním za: 6, proti: 3 (Ing. Marci, JUDr.
Bolješik, Ing. Jančík), zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválilo.
Na záver tohto bodu sa JUDR. Bolješik ml. opýtal, prečo Ján Kováč vyznačil parkovacie miesta
pri reštaurácii Sedliacka Stodola. Starostka reagovala, že nevie prečo p. Kováč vyznačil
parkovacie miesta tak, ako vyznačil. Faktom je, že v tejto veci bol iniciatívny a navrhol jej, že
pred Sedliackou stodolou vyznačí parkovacie miesta podľa pasportu. V zásade nemala nič proti
tomu a dala mu k dispozícii schválený dokument pasportizácie s vyznačením parkovacích miest
v tejto lokalite, podľa ktorého mal postupovať. P. Kováč vyznačil parkovacie miesta nie v súlade
s týmto dokumentom. Jozef Tkácz sa vyjadril, že pasportizáciia obce je len čiastková. Starostka
ho poopravila, že Pasport dopravného značenia obec zadala pre celú obec, tak bol i schválený
obecným zastupiteľstvom. Dopravné značenie podľa pasportu sa však realizuje postupne podľa
finančných možností obce. Ing. Bielik navrhol aby sa problematika riešila jedným metrom
a stanovili sa podmienky vo VZN, s uvedením ceny za parkovacie miesto. Starostka obce
opätovne vyzvala poslancov, aby do ďalšieho zasadnutia OZ pripravili návrh takéhoto VZN.
Ďalej sa vyjadrila, že súhlasí s názorom, že prístup p. Kováča nebol voči obci seriózny. Na
druhej strane, rozprávala sa so starostami mikroregiónu, ktorí taktiež majú problémy
s parkovaním v obci, ale zatiaľ to neriešia. OZ odporučilo obecnému úradu predvolať Jána

Kováča, bytom Ostrov 295 na najbližšie zasadnutie OZ, za účelom vysvetlenia vyznačenia
parkovacích miest mimo schváleného pasportu a bez povolenia obce, hlasovaním za: 9, proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
Za verejnosť sa prihlásil Petr Brůna, obyvateľ obce Ostrov a vyjadril nespokojnosť, že stále nie
je opravená cesta po kanalizácii a stojí im pre domom voda. Starostka ho oboznámila, že ešte
nemá protokol o ukončení prác na odstránení závad, ktoré obec požadovala listom od spoločnosti
Váhostav. Obec bude kontaktovať zhotoviteľa opráv, aby sa informovala o ďalšom postupe.
K bodu č. 9:
Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starostka obce poďakovala prítomným poslancom
za účasť a zasadnutie OZ ukončila.
V Ostrove dňa 10.06.2013
––––––––––––––––––––––––
PhDr. Dana Borovská
starostka obce

Zapisovateľ:
Lukáš Pavlech

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

Mgr. Simona Vatrtová

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

Miloš Žažo

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

Overovatelia:

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa 10.06.2013

K bodu č. 1:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia

Uznesenie č. 01/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
návrh programu rokovania OZ predložený starostkou obce a
B) s c h v a ľ u j e
predložený program rokovania
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Schválenie záverečného účtu obce a hospodárenia obce, správa audítora a hlavného
kontrolóra - M1
5) Plán kontrolnej činnosti HK obce Ostrov na 2. polrok 2013 – M2
6) Príprava 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ostrov
7) Rozpočtové opatrenie č. 3,4,5/2013 – M3
8) Rôzne (žiadosti, kontroly, sťažnosti,...) – M4
9) Záver
Prítomných: 8 (neprítomný Ing. Juraj Bielik)
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 02/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
berie na vedomie
určenie zapisovateľa: Lukáš Pavlech a overovateľov zápisnice: Mgr. Simona Vatrtová a Miloš
Žažo.
Prítomných: 8 (neprítomný Ing. Juraj Bielik)
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 4:
Schválenie záverečného účtu obce a hospodárenia obce, správa audítora a hlavného
kontrolóra

Uznesenie č. 03/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
správu nezávislého audítora.
B) berie na vedomie
odporúčajúce stanovisko hlavného kontrolóra obce na schválenie Záverečného účtu obce
Ostrov za rok 2012.
C) schvaľuje
Záverečný účet obce Ostrov a celoročné hospodárenie obce Ostrov za rok 2012 bez výhrad.
Prítomných: 8 (neprítomný Ing. Juraj Bielik)
Za: 0
Zdržal sa:0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 5:
Plán kontrolnej činnosti HK obce Ostrov na 2. polrok 2013 – M2

Uznesenie č. 04/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Ostrov na 2. polrok 2013.
B) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrov na 2. polrok 2013 podľa
predloženého návrhu.
Prítomných: 8 (neprítomný Ing. Juraj Bielik)
Za: 8
Zdržal sa:0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 6:
Príprava 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ostrov

Uznesenie č. 05/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh starostky obce na určenie ceny pri predaji monografie obce, DVD „Obec Ostrov včera
a dnes“, ako aj pri predaji reklamných predmetov vydaných pri príležitosti osláv 900. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Ostrov.
B) schvaľuje
predajné ceny:
tričko s potlačou
šiltovka
hrnček
magnetky
monografia obce
DVD „Obec Ostrov včera a dnes“

5,00 €
4,00 €
2,50 €
1,70 €
11,00 €
2,00 €

C) schvaľuje
výrobu 2 ks tabuliek podľa predloženého návrhu Ing. Branislava Jacka, s nápisom: „900.
rokov od prvej písomnej zmienky 1113-2013“ v modro-striebornom prevedení. Tabuľka
bude umiestnená pod erb obce, ktorý sa nachádza na začiatku i konci obce. Výrobu
zabezpečí sponzorsky poslanec Ing. Ľubomír Marci. Tabuľka bude umiestnená pred začatím
osláv do konca roka 2013.
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 7:
Rozpočtové opatrenie č. 3,4,5/2013 – M3

Uznesenie č. 06/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 starostky obce.
Rozpočet na
rok 2013
v€
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Návrh na
3.zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €
0
0

2. zmena
rozpočtu na
rok 2013 v €

430 625
0

2. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
444 378
0

35 770

37947

0

37 947

466 395

482 325

0

482 325

Rozpočet na
rok 2013
v€

Návrh na
3. zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €
+1 587
-1 587

3. zmena
rozpočtu na
rok 2013 v €

371 553
54 000

2. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
387 896
53 587

40 842

40 842

0

40 842

466 395

482 325

0

482 325

Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 07/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 v zmysle VP č. 1/2013.

444 378
0

389 453
52 000

Rozpočet na
rok 2013
v€
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

4.zmena
rozpočtu na
rok 2013 v €

4. zmena
rozpočtu na
rok 2013 v €

430 625
0

3. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
444 378
0

+ 3 980
0

448 358
0

35 770

37947

0

37 947

466 395

482 325

+ 3 980

486 305

Rozpočet na
rok 2013
v€

4. zmena
rozpočtu na
rok 2013 v €

4. zmena
rozpočtu na
rok 2013 v €

371 553
54 000

3. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
389 483
52 000

+ 3 980
0

393 463
52 000

40 842

40 842

0

40 842

466 395

482 325

+ 3 980

486 305

Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 08/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 5/2013 podľa predloženého návrhu starostky obce.
B) s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.5/2013 v
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b 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:
Rozpočet na
rok 2013
v€
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

Návrh na
5.zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €
- 461
0

5. zmena
rozpočtu na
rok 2013 v €

430 625
0

4. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
448 358
0

35 770

37 947

0

37 947

466 395

486 305

- 461

485 844

447 897
0

Rozpočet na
rok 2013
v€
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Návrh na
5. zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €
+ 2 039
- 2 500

5. zmena
rozpočtu na
rok 2013 v €

371 553
54 000

4. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
393 463
52 000

40 842

40 842

0

40 842

466 395

484 805

- 461

485 844

395 502
49 500

Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 8:
Rôzne (žiadosti, kontroly, sťažnosti,...)

Uznesenie č. 09/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora č. Pd 45/13-3, zo dňa 27. mája 2013, proti VZN č. 1/2009, ktorým sa
vydáva Štatút obecnej knižnice obce Ostrov, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom
obce Ostrov dňa 02.02.2009 a nadobudlo účinnosť dňom 18.02.2009.
B) v y h o v u j e
protestu prokurátora č. Pd 45/13-3, zo dňa 27. mája 2013, proti VZN č. 1/2009, ktorým sa
vydáva Štatút obecnej knižnice obce Ostrov, zrušením predmetného VZN.
C) r u š í
VZN č. 1/2009, ktorým sa vydáva Štatút obecnej knižnice obce Ostrov, ktoré bolo schválené
obecným zastupiteľstvom obce Ostrov dňa 02.02.2009 a nadobudlo účinnosť dňom
18.02.2009
D) s c h v a ľ u j e
vnútornú normu - Štatút obecnej knižnice obce Ostrov.
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 10/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) s c h v a ľ u j e
v zmysle čl. 5.7 pís. a) Stanov občianskeho združenia Podmalokarpatské partnerstvo, o. z.
ukončenie členstva v tejto organizácii k 31.05.2013.
B) o d p o r ú č a
starostke obce písomne oznámiť túto skutočnosť výkonnému orgánu tejto organizácie do
30.06.2013.

Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 11/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
schvaľuje
a) v zmysle uznesenia č. 10/2013 zasadnutia výkonného výboru Mikroregiónu nad
Holeškou, konaného dňa 24.05.2013 členstvo obce v zastúpení starostkou obce Ostrov
v pripravovanom občianskom združení verejno-súkromného partnerstva s pracovným
názvom Holeška,
b) vstup obce do tohto združenia.
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 12/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Vojtecha Dekana, bytom Ostrov 80, o odkúpenie časti nehnuteľnosti - pozemku parc.
č. 243/22, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere približne 36 m2, vo vlastníctve obce,
nachádzajúcej v k. ú. Malé Orvište, zapísanej SK Piešťany na LV 200.
B) s ú h l a s í
s prevodom majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obce – časti
nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 243/22, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere približne
36 m2, vo vlastníctve obce, nachádzajúcej v k. ú. Malé Orvište, zapísanej SK Piešťany na LV
200, po predložení geometrického plánu, ktorým bude časť pozemku odčlenená a ktorý bude
podkladom pre vypracovanie Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam, za cenu 2,50 €/m2 .
Prítomných: 9
Za: 8
Zdržal sa: 1(Vojtech Dekan)
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 13/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Jaromíra Bolješika, bytom Komenského 28, Piešťany, o odkúpenie nehnuteľnosti pozemku parc. č. 882/47, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 71 m2, vo vlastníctve
obce, nachádzajúcej v k. ú. Ostrov, zapísanej SK Piešťany na LV 524.
B) k o n š t a t u j e,
že k žiadosti nebol predložený list vlastníctva, ktorým by žiadateľ preukázal vlastníctvo
k nehnuteľnosti, t.j. k stavbe nachádzajúcej sa na pozemku, ktorý je predmetom prevodu. Po
preukázaní vlastníckeho práva k danej stavbe sa obecné zastupiteľstvo žiadosťou bude
opätovne zaoberať.

Prítomných: 9
Za: 7
Zdržal sa: 2 (JUDr. Jozef Bolješik, Ing. Peter Jančík)
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 14/6/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť firmy BURUNDI, s.r.o., Beskydská 9, 811 05 Bratislava, o odkúpenie nehnuteľnosti
– časti pozemku parc. č. 343/9, ostatné plochy, , vo vlastníctve obce, nachádzajúcej v k. ú.
Malé Orvište, zapísanej SK Piešťany na LV 200, kde má zámer výstavby bytového domu, za
účelom odpredaja bytov do osobného vlastníctva.
B) o d p o r ú č a
prizvať konateľa firmy Burundi, s.r.o. na najbližšie OZ, za účelom bližšieho prezentovania
zámeru a predstavenie firmy a jej referencií.
Prítomných: 9
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 3(JUDr. Jozef Bolješik, Ing. Peter Jančík, Ing. Ľubomír Marci)
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 15/6/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
odporúča
obecnému úradu predvolať Jána Kováča, bytom Ostrov 295 na najbližšie zasadnutie OZ, za
účelom vysvetlenia vyznačenia parkovacích miest bez povolenia obce.
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

V Ostrove, dňa 10.06.2013

_____________________
PhDr. Dana Borovská
starostka obce

Podpísané: 17.06.2013
Vyvesené na úradnej tabuli: 17.06.2013

