OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 30.05.2011 v zasadacej
miestnosti Obecného úradu v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh na schválenie zmien a doplnkov územného plánu obce
Schválenie záverečného účtu obce a hospodárenia obce, správa audítora a hlavného
kontrolóra
5) Prerokovanie návrhu komisie pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce na
dopravné značenie v obci Ostrov
6) Návrh na úpravu programového rozpočtu 2011
7) Rôzne
8) Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia
9) Záver
__________________________________________________________________________
1)
2)
3)
4)

K bodu č. 1:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie OZ v Ostrove zahájila a viedla starostka obce PhDr. Dana Borovská. Privítala
poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a prítomných občanov. Všetci
pozvaní dostali pozvánku e-mailom. Následne skonštatovala, ţe je prítomných 9 poslancov,
OZ je uznášaniaschopné a vyzvala poslancov k schváleniu programu rokovania.
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 9, proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.
K bodu č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená - Ing. Hana Zubáková
Za overovateľov zápisnice boli určení:
 Jozef Tkácz
 Mgr. Simona Vatrtová
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 9, proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.
K bodu č. 3:
Návrh na schválenie zmien a doplnkov územného plánu obce
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ, ţe ohľadom plánovaných zmien
navrhovaných poslancami v lokalite 4c bola na Krajskom stavebnom úrade v Trnave.

Ohľadom tejto lokality by sa dalo urobiť skrátené konanie bez nutnosti oslovenia všetkých
dotknutých štátnych orgánov a inštitúcií. Zoznam účastníkov konania stanoví Krajský
stavebný úrad v Trnave. Predbeţne v rozpočte vychádza zo sumy, ktorú získala od Ing.
Drgoňovej. Lokalita 4c by sa rozdelila na tri časti, s tým, ţe prvá časť lokality od miestnej
komunikácie, kde sú vybudované inţinierske siete by bola určená ihneď na výstavbu, na
druhé dve časti, kde nie je vybudovaná infraštruktúra by bolo potrebné vypracovať
urbanistickú štúdiu. Cenová ponuka na vypracovanie zmien a doplnkov od Ing. Drgoňovej
bola 3.450 €. V tejto časti rokovania vystúpil poslanec JUDr. Jozef Bolješik s tým, ţe
starostka mala osloviť aj iných spracovateľov o predloţenie cenovej ponuky a mala
kontaktovať aj p. Ing. Krupovú, čo prisľúbila na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Starostka
argumentovala tým, ţe v tejto fáze je najdôleţitejšie aby poslanci OZ schválili zmeny
a doplnky v tejto lokalite, následne vykoná ako osoba na to oprávnená verejné obstarávanie
v zmysle zákona.
Poslanci následne návrh na zmeny a doplnky územného plánu obce v lokalite 4c hlasovaním
za: 9, proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.
K bodu č. 4:
Schválenie záverečného účtu obce a hospodárenia obce, správa audítora a hlavného
kontrolóra
Poslancom boli e-mailovou poštou doručené všetky materiály k tomuto bodu rokovania.
Nakoľko poslanci nemali námietky, správu audítora a hlavného kontrolóra k účtovnej
závierke a záverečnému účtu obce za rok 2010 zobrali na vedomie a schválili celoročné
hospodárenie obce bez výhrad.
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 9, proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.
K bodu č. 5:
Prerokovanie návrhu komisie pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce na
dopravné značenie v obci Ostrov
V tomto bode starostka obce odovzdala slovo predsedovi komisie pre výstavbu, územné
plánovanie a rozvoj obce Jozefovi Tkáczovi. Poslanec informoval poslancov o konaní
zasadnutia komisie dňa 2.5.2011 v zasadacej miestnosti OcU Ostrov za prítomnosti členov
komisie a predsedu PD Ing. Juraja Schuchmanna. Závery z rokovania zhrnuté v zápisnici
osobne odovzdal na zastupiteľstve starostke obce i prítomným poslancom (pozri príloha č.1).
K uvedenému sa vyjadrila i starostka, ktorá informovala poslancov OZ taktieţ o probléme
určenia dopravných značiek na štátnej ceste III/06121 v rámci realizácie výstavby chodníkov
v obci Ostrov a konkrétne na spojovacom chodníku. Správa a údrţba ciest Trnava zatiaľ
označila na tejto štátnej ceste prechody pre chodcov. Značky nie sú osadené, nakoľko je
potrebné najskôr vypracovať projekt dopravného značenia a jeho schválenie. Následne moţno
ţiadať o ich umiestnenie. Na zvolanom miestnom zisťovaní sa zástupca Správy a údrţby ciest
Trnava- pán Mezník vyjadril, ţe nemajú na to finančné prostriedky. Značky osadia, avšak
obec nech si ich zakúpi.
Ďalej poukázala na potrebnosť označenia obce Ostrov smerom od Bašoviec. Obec musí
zabezpečiť aj dopravnú značku „Daj prednosť v jazde“ (kriţovatka štátna cesta smer Bašovce)
na MK - ulica Blatinská, z dôvodu, ţe pri kontrole Dopravného inšpektorátu (ďalej „DI“)
Trnava bola obec na tieto nedostatky písomne upozornená. Starostka ďalej upozornila, ţe
akýkoľvek projekt trvalého dopravného značenia, podľa poţiadaviek poslancov, DI, či

v rámci nejakej výstavby musí schváliť DI v Trnave a musí byť vydané na to rozhodnutie.
Pre dopravné značenie na štátnej ceste vydáva rozhodnutie o umiestnení dopravných značiek
Obvodný úrad pre CDaPK v Piešťanoch, pre miestne komunikácie vydáva rozhodnutie obec
Ostrov. Následne sa zabezpečí vypracovanie cenovej ponuky na dopravné značky. Po jej
vypracovaní bude predloţený poslancom návrh na schválenie Financovanie dopravného
značenia na ceste III/06121, ktorá je v správe údrţby ciest Trnava, je v kompetencii
trnavského samosprávneho kraja ako vlastníka. Značenie na miestnych komunikáciách hradí
obec.
K bodu č. 6:
Návrh na úpravu programového rozpočtu 2011
Poslanci obdrţali návrh na úpravu programového rozpočtu 2011 spolu s rozpočtovým
opatrením, dôvodovou správou e-mailovou poštou. Poslanec Jozef Tkácz mal otázky
k viacerým poloţkám rozpočtu, na ktoré mu zodpovedala starostka obce a účtovníčka. Ďalej
sa poslanec Bc. Pavol Kabát informoval o poloţke za tlač obecných novín. Starostka
reagovala tým, ţe sa redakčná rada rozhodla redukovať vydávanie obecných novín na dve
čísla, nakoľko nie je toľko prispievateľov do novín, väčšina článkov sa týka školy, obecných
akcií. Programový rozpočet sa môţe z dôvodu zníţenia rozpočtovaných výdavkov ešte
v priebehu roku zmeniť.
V rámci tohto bodu programu v krátkej diskusii vystúpil poslanec Ing. Ľubomír Marci
s otázkou na starostku obce. Pýtal sa, prečo starostka plánuje Deň detí spoločne
s Ostrovskými letnými dňami. Starostka sa vyjadrila, ţe v minulom roku keď obec
organizovala toto podujatie sa počas organizácie a spolupráce s rodičovským zdruţením
stretla s problémami, ktorým by sa v tomto roku chcela vyhnúť. Problémy sa týkali
nespokojnosti rodičovského zdruţenia so zárobkom na tomto podujatí, rovnako niektorým
prekáţalo, ţe na spolupráci sa podieľala i telovýchovná jednota. Toto však nebolo hlavným
dôvodom, prečo sa tak rozhodla. Starostka skonštatovala, ţe toto podujatie je veľmi náročné
na organizáciu. Obec naň vyčleňuje nemalé finančné prostriedky a preto i očakáva čo
najväčšiu účasť občanov. Spojením týchto dvoch akcií by sa tento cieľ dosiahol, nakoľko
Ostrovské letné dni sa v minulom roku stretli s vysokou účasťou občanov, nielen miestnych
ale i z okolitých dedín a miest. Rovnako by bola zabezpečená i bezpečnosť. V tejto myšlienke
starostku podporil aj predseda kultúrnej komisie Ing. Juraj Bielik. Pán poslanec Marci
vyvracal názor starostky. Namietal, ţe s nikým o tejto akcii starostka nekomunikovala,
nezúčastňuje sa na stretnutiach rodičovského zdruţenia. Ďalej sa spoločne s poslancom
Bolješikom vyjadril, ţe starostka chce podporovať miestneho podnikateľa p Kováča (p.
Kováč je organizátorom Ostrovských letných dní a podujatie sa koná pred jeho reštauráciou
Sedliacka stodola), a v rámci bezpečnosti pre deti by bolo vhodnejším miestom na konanie
podujatia športový areál - ihrisko. Starostka sa k uvedeným námietkam vyjadrila, ţe po
minulé roky, obecné zastupiteľstvo neschválilo komisiu, ktorá veci ohľadne organizácie
podujatí v obci zastrešuje. Rovnako poslanci neprejavili záujem sa podieľať a spolupracovať
pri organizovaní tejto akcie. Celá iniciatíva v rámci tohto podujatia v minulých rokoch vyšla
z jej iniciatívy, nie z iniciatívy poslancov, či rodičovského zdruţenia. K výčitke, ţe sa
nezúčastňuje stretnutí rodičov sa vyjadrila, ţe sa to nezakladá na pravde. Ako je starostkou,
nikdy nebola na takého stretnutie prizvaná. Sú to len hlúpe reči. V tomto roku rodičovské
zdruţenie starostku neoslovilo s cieľom participácie na tomto podujatí, prišla len zástupkyňa
rodičov p. Andrea Balúnová jej oznámiť, ţe sa na tomto podujatí plánovanom na 25.06.2011
rodičovské zdruţenie nezúčastní a odmieta spolupracovať, výhrady mali najmä voči miestu
uskutočnenia akcie. Starostka s rešpektom ich rozhodnutie prijala. Ďalej skonštatovala, ţe je
to obecná akcia, ktorú obec financuje a preto má právo si ju riadiť, určiť miesto,

zabezpečovať jej priebeh a vybrať si akým spôsobom a kto bude spolupracovať. Vţdy
uprednostňovala korektnú a serióznu spoluprácu. Rovnako za organizáciu ako i celý priebeh
predsa zodpovedá. Nie naopak, ţe za obecné peniaze bude akciu riadiť niekto iný. To je
nesprávne myslenie. Nakoniec sa vyjadrila, ţe v tomto volebnom období poslanci schválili
komisie, ktoré majú funkciu poradnú, iniciatívnu a kontrolnú, a preto vyhlásila, ţe odteraz
všetky podujatia organizované obcou bude mať na starosti a rovnako preberá za ne
plnú zodpovednosť komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie a poslanci obecného
zastupiteľstva. Poslanci voči tomuto vyhláseniu starostky nemali žiadne výhrady
a zodpovednosť prijali. Tohtoročný Deň detí bude organizovať a zaň zodpovedať
Rodičovské zdruţenie pri MŠ a ZŠ a Telovýchovná jednota. Z obecného rozpočtu poslanci
schválili na toto podujatie sumu 1200 Eur.
Poslanci úpravu programového rozpočtu v zmysle návrhu a rozpočtové opatrenie č. 2/2011
hlasovaním za: 8, proti: 0, zdrţal sa: 1, nehlasoval:0 schválili.
K bodu č. 7:
Rôzne
V tomto bode programu informovala starostka o potrebe schválenia jedného z poslancov ako
sobášiaceho, nakoľko je nové zloţenie OZ. Starostka navrhla Mgr. Simonu Vatrtovú .
Návrh hlasovaním za: 8, proti: 0, zdrţal sa: 1 (Mgr. Simona Vatrtová) , nehlasoval:0 bol
schválený.
Ďalej starostka obce oboznámila poslancov s projektovou činnosťou obce od začiatku roka.
Celkovo bolo podaných päť ţiadostí:
- MF SR (individuálne potreby obcí) – názov projektu: „Zateplenie fasády budovy
OcÚ“ , ţiadosť vypracovala starostka, (ţiadosť doposiaľ nevyhodnotená)
- Západoslovenská energetika , a.s., člen skupiny E.ON – Grant: „Rodinný futbal 2011“
názov projektu : Ostrov – zázemie rodinného futbalu v Ostrove (výmena okien, oprava
klubovej miestnosti), ţiadosť vypracovala starostka. Obec bola úspešná a získala grant
vo výške 4 000 €, spolufinancovanie obce je vo výške 25 %
- TTSK Trnava – ţiadosť o grant na podujatie: „Ostrovské hody“ ţiadaná suma 663 €,
vypracovala starostka (nebola vyhodnotená)
- TTSK Trnava – ţiadosť na rekonštrukciu sociálnych zariadení III., vypracoval Ing.
Juraj Bielik, ţiadaná suma 2105 € (nebola vyhodnotená).
- KŚU Trnava – riešenie havarijného stavu budovy ZŠ, vypracovala starostka (nebola
vyhodnotená)
V ďalšej časti starostka informovala poslancov o prijatých ţiadostiach. Celkovo od
posledného zasadnutia OZ boli prijaté 2 ţiadosti od občanov:
 JUDr. Jozef Bolješik, PhD. a manţ. PaedDr. Vincencia Bolješiková, rod. Pribilová, bytom
Ostrov 420 podali ţiadosť o odkúpenie časti parcely č. 432/1 v k.ú. Ostrov vo vlastníctve
obce Ostrov, novovytvorených pozemkov parc. č. 432/138 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 106 m2 a parc. č. 432/139 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 v zmysle
predloţeného GP č. 670-28/2011 vypracovaného geodetom Milanom Kollárom, a to za
sumu 2,50 € m2 (pozri príloha č. 2).
Poslanci následne schválili predaj pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,

za kúpnu cenu 2,50 €/m2, hlasovaním za: 8, proti: 0, zdrţal sa: 1 (JUDr. Jozef Bolješik),
nehlasoval:0.
 Miroslav Grznár, bytom Ostrov 308 podal ţiadosť o vybudovanie prechodu z verejného
chodníka, cez obecnú zeleň ku svojmu pozemku formou zatrávňovacích systémov (príloha
č. 3).
Poslanci ţiadosť schválili hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval:0.
Obci Ostrov bola doručená jedna sťaţnosť:
 Mária Ţáková, bytom Ostrov 246, na pretrvávajúce susedské spory s p. Mariánom
Košútom a jeho manţelkou p. Ľubicou Košútovou. Ţiadosť bola posunutá na riešenie
Komisii pre bezpečnosť, verejný poriadok a ochranu ŢP, kópia sťaţnosti bola odovzdaná
predsedovi komisie, poslancovi Ing. Petrovi Jančíkovi (príloha č. 4).
Na záver tohto bodu bola diskusia, do ktorej sa zapojili aj prítomní občania. Pán Miloš
Černok, bytom Ostrov 452 prišiel s ponukou zabezpečenia výsadby zelene v obci, nakoľko sa
mu zdali výdavky na doterajšiu výsadbu neprimerané. Taktieţ sa ponúkol, ţe bude financovať
dychovú hudbu. K uvedenému sa starostka vyjadrila, ţe nemá pocit, ţeby boli výdavky na
výsadbu verejnej zelene neprimerané. Kaţdá realizácia bola riadne obstaraná v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní a smernice obce Ostrov. Následne schválená obecným
zastupiteľstvom. Ohľadne dychovej hudby starostka vyjadrila za seba názor, ţe nemá
o aktivity pána Černoka záujem. Ďalšia prípadná výsadba zelene v obci bude realizovaná
obcou svojpomocne.
Dominika Čaňová, bytom Ostrov 161 oslovila prítomných, či by sa nemohli na okruhu pri
kultúrnom dome zakúpiť lavičky a v strede urobiť pieskovisko pre deti nakoľko v obci nie sú
ţiadne priestory na hranie pre deti mimo ihriska. Na to starostka reagovala, ţe zakúpiť lavičky
a vytvoriť priestory na hranie pre deti nie je zlá myšlienka. Obec sa ňou zaoberala uţ aj
v minulosti. Zatiaľ zakúpila určité komponenty, ktoré musia byť certifikované do priestorov
materskej a základnej školy. Uvedené miesto nie je vhodné na zriedenie pieskoviska. Okrem
toho verejné pieskovisko musí byť prekryté a udrţiavané a detské ihriská ohradené z dôvodu
bezpečnosti a udrţiavania poriadku. Obec do budúcna plánuje vybudovať detské ihrisko.
V súčasnosti prioritou obce je dokončenie nájomných bytov. Na detské ihrisko nie sú
v rozpočte obce financie.
Ing. Ľubomír Marci poukázal na webovú stránku, aby tam bolo uvedených čo najviac
informácií pre občanov a v čo najkratšom čase.
Ing. Juraj Bielik upozornil na zlý technický stav osobného auta Felícia, je nevyhnutné
zakúpiť podľa finančných podmienok nové auto. V tomto ho podporili poslanec Vojtech
Dekan, ktorý vykonáva opravy na osobnom aute i poslanec Ing. Ľubomír Marci s tým, ţe sa
budú musieť nájsť v rozpočte finančné prostriedky na zakúpenie, pravdepodobne na leasing.
K bodu č. 8:
Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia
Prítomní poslanci schválili uznesenia zo zasadnutia hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdrţal sa: 0,
nehlasoval:0
K bodu č. 9:
Záver

Keďţe boli vyčerpané všetky body programu starostka obce poďakovala prítomným
poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončila.
V Ostrove dňa 03.06.2011
––––––––––––––––––
PhDr. Dana Borovská
starostka obce

Zapisovateľ:
Ing. Hana Zubáková

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

Jozef Tkácz

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

Mgr. Simona Vatrtová

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

Overovatelia:

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa 30.05.2011
K bodu č. 1:
Schválenie programu rokovania.

Uznesenie č. 1/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
návrh programu rokovania OZ predloţený starostkou obce a
B) s c h v a ľ u j e
program rokovania podľa návrhu starostky obce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh na schválenie zmien a doplnkov územného plánu obce
Schválenie záverečného účtu obce a hospodárenia obce, správa audítora a hlavného
kontrolóra
Prerokovanie návrhu komisie pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce na
dopravné značenie v obci Ostrov
Návrh na úpravu programového rozpočtu 2011
Rôzne
Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia
Záver

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

K bodu č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Uznesenie č. 2/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
berie na vedomie
určenie zapisovateľa, ktorým je Hana Zubáková a overovateľov zápisnice: Jozef Tkácz
a Mgr. Simona Vatrtová.
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 3:
Návrh na schválenie zmien a doplnkov územného plánu obce.

Uznesenie č. 3/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
schvaľuje
na základe podnetov občanov, obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce Ostrov
lokalita 4C v zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov .
Prítomných: 9
Za: 9
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. 4/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Ostrov a celoročné hospodárenie obce Ostrov za rok 2010 bez
výhrad.
B) b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obe Ostrov k záverečnému účtu obce ostrov za rok 2010.
C) b e r i e n a v e d o m i e
Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Ostrov a Správu o overení
súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2010 pre obecné zastupiteľstvo
obce Ostrov.
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa :0
Proti: 0
Nehlasoval:0

K bodu č. 5:
Prerokovanie návrhu komisie pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce na
dopravné značenie v obci Ostrov.

Uznesenie č. 5/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
zápisnicu zo zasadnutia Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce.
B) o d p o r ú č a
starostke obce dať vypracovať projekt dopravného značenia a cenovú ponuku v zmysle
prijatých návrhov.
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa :0
Proti: 0

Nehlasoval:0

K bodu č. 6:
Návrh na úpravu programového rozpočtu na rok 2011.

Uznesenie č. 6/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) s c h v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 2/2011 podľa predloţeného návrhu.
B) u k l a d á
Obecnému úradu v Ostrove zabezpečiť zmenu rozpočtu obce na rok 2011 podľa
jednotlivých poloţiek.
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa :0
Proti: 0
Nehlasoval:0

K bodu č. 7:
Rôzne

Uznesenie č. 7/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
schvaľuje
Mgr. Simonu Vatrtovú ako zástupcu sobášiaceho.
Prítomných: 9
Za: 8
Zdržal sa: 1 (Mgr. Simona Vatrtová)
Proti: 0
Nehlasoval:0

Uznesenie č. 8/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
ţiadosť JUDr. Jozefa Bolješika, PhD. a manţ. PaedDr. Vincencie Bolješikovej rod.
Pribilovej, bytom Ostrov 420 odkúpenie časti parc. č. 403/7 v k.ú. Ostrov a časti parc.
č. 432/1 v k.ú. Ostrov, ktorej vlastníkom je Obec Ostrov, v zmysle priloţeného GP č.
670-28/2011
B) s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Ostrov, a to:
- pozemku časť parc. č. 432/1, novovytvorená parcela č. 432/138 vo výmere 106 m²,
nachádzajúcej sa v k. ú. Ostrov, a časť parc. č. 432/1, novovytvorená parcela č.
432/139 vo výmere 82 m², ktorých vlastníkom je obec Ostrov, zapísanej Správou
katastra Piešťany na LV č. 900, spoluvlastnícky podiel 1/1, v zmysle GP č. 67028/2011 do výlučného vlastníctva:
JUDr. Jozefovi Bolješikovi a manţ. PaedDr. Vincencii Bolješikovej rod. Pribilovej,
bytom Ostrov 420
- ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,

-

za kúpnu cenu 2,50 €/m2.

Prítomných: 9
Za: 8
Zdržal s : 1(JUDr. J. Bolješik)
Proti: 0
Nehlasoval:0

Uznesenie č. 9/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
ţiadosť Miroslava Grznára, bytom Ostrov 308, o vybudovanie prechodu z verejného
chodníka (spojovací chodník), cez obecnú zeleň ku svojmu pozemku formou
zatrávňovacích systémov a
B) s c h v a ľ u j e
ţiadosť Miroslava Grznára, bytom Ostrov 308, o vybudovanie prechodu z verejného
chodníka (spojovací chodník), cez obecnú zeleň ku svojmu pozemku formou
zatrávňovacích systémov.
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa :0
Proti: 0
Nehlasoval:0

Uznesenie č. 10/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
sťaţnosť Márie Ţákovej, bytom Ostrov 246, na p. Mariána Košúta, bytom Ostrov 318
a
B) u k l a d á
komisii pre bezpečnosť, verejný poriadok a ochranu ŢP, konkrétne predsedovi
komisie, poslancovi Ing. Petrovi Jančíkovi do 30 dní zvolať rokovanie komisie za
účelom prejednania predmetnej veci a prijatia návrhu riešenia. Na rokovanie komisie
budú prizvaní aj účastníci konania vo veci sťaţnosti.
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval:0

V Ostrove, dňa 01.06.2011

_____________________
PhDr. Dana Borovská
starostka obce
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