OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 13.09.2010
v zasadačke Obecného úradu v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí (prednesie zástupkyňa
starostky)
Voľba hlavného kontrolóra.
Schválenie úpravy rozpočtu.
Rôzne, došlá pošta, ţiadosti, sťaţnosti
Diskusia
Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia
Záver.

K bodu č. 1
Zasadnutie OZ v Ostrove zahájila a viedla starostka obce PhDr. Dana Borovská. Privítala
poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a p. Ing. Romana Jánoša,
ktorý bol prítomný na zasadnutí OZ. Následne skonštatovala, ţe je prítomných 5 poslancov
a OZ je uznášaniaschopné. Všetci pozvaní dostali pozvánku s prílohami e-mailovou poštou.
Starostka obce prítomných poslancov oboznámila s návrhom zmeny programu zasadnutia,
a to doplnenie dvoch bodov. Prítomní poslanci nemali k zmene programu ţiadne
pripomienky a program zasadnutia jednomyseľne schválili v niţšie uvedenom znení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí (prednesie zástupkyňa starostky)
Voľba hlavného kontrolóra.
Schválenie úpravy rozpočtu.
Priamy predaj majetku obce – výsledky
Podmienky pri prijímaní detí do školského klubu pri Základnej škole v Ostrove
Rôzne, došlá pošta, ţiadosti, sťaţnosti
Diskusia
Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia
Záver.

K bodu č. 2
Za zapisovateľa zápisnice bola navrhnutá a schválená Ing. Hana Zubáková.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci - Ing. Vojtech Svetlík a Mgr.
Simona Vatrtová.

K bodu č. 3
Nakoľko od konania posledného zasadnutia OZ uplynul týţdeň budú uznesenia prednesené
na nasledujúcom zasadnutí OZ.
K bodu č. 4
Ďalšou časťou programu bola voľba hlavného kontrolóra, ktorá bola vyhlásená na zasadnutí
obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6.2010. Prihlášku do výberového konania v stanovenom
termíne podala terajšia hlavná kontrolórka obce Ostrov p. Antónia Svetlíková, ktorá aj
splnila všetky predpoklady poţadované na výkon funkcie. Poslanci následne jednomyseľne
zvolili p. Antóniu Svetlíkovú za hlavného kontrolóra obce Ostrov na obdobie 2010 – 2016
(príloha č.1).
K bodu č. 5
V tejto časti programu bola prerokovaná úprava rozpočtu. Poslancom boli všetky potrebné
materiály a stručný komentár k úpravám rozpočtu zaslané e-mailovou poštou. Poslanec Ing.
Vojtech Svetlík podal návrh, aby sa peniaze rozpočtované na výdavky za telefóny v ZŠ,
presunuli na učebné príp. iné pomôcky a potreby pre ZŠ. Svoj návrh zdôvodnil tým, ţe
z dôvodu rekonštrukcie budovy MŠ, sídli v priestoroch ZŠ, MŠ aj ŠJ. Poslanci následne
schválili úpravu aj s predloţeným návrhom p. poslanca Ing. Svetlíka (príloha č. 2).
K bodu č. 6
Starostka obce informovala poslancov, ţe bol ukončený priamy predaj pozemkov, ktorý bol
vyhlásený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2010. Ide o dva pozemky, a do
stanoveného termínu doručené dve ponuky, na kaţdý predmetný pozemok jedna. Obe
spĺňali všetky potrebné náleţitosti a bola ponúknutá vyššia resp. rovnaká suma, aká bola
stanovená znaleckým posudkom. Následne dala starostka obce poslancom hlasovať
o priamom predaji. Prítomní poslanci jednomyseľne schválili predaj oboch pozemkov za
ponúknuté sumy (príloha č. 3).
K bodu č. 7
Počas prerokovania tohto bodu sa na rokovanie obecného zastupiteľstva dostavili poslanec –
Ing. Marci Ľubomír a poslankyňa – Alena Drahovská. Starostka obce predloţila poslancom
návrh na prijatie uznesenia o podmienkach pri prijímaní detí do školského klubu detí pri ZŠ
v Ostrove. Dôvodom tohto návrhu bola skutočnosť, ţe v tomto roku bolo prihlásených 26
detí do ŠKD, počet o jedno dieťa prekročil zákonom stanovený počet 25 detí na jedno
oddelenie ŠKD. Z tohto počtu jedno dieťa nemá trvalý pobyt v obci Ostrov. Jednou
z podmienok prijímania v predloţenom návrhu bolo aj prednostné prijímanie detí s trvalým
pobytom v obci Ostrov, čo nie je diskriminačné, a vyriešil by sa tým problém vytvorenia len
jedného oddelenia ŠKD pri ZŠ v Ostrove v rámci šetrenia finančných prostriedkov (príloha
č. 4). Následne vystúpil pán poslanec Ing. Svetlík s námietkou, ţe i v skupine 25 detí
zloţených z detí od 6-10 rokov je pre jednu vychovávateľku náročné pracovať
a pripravovať tieto deti na vyučovací proces. K uvedenej námietke sa starostka obce
vyjadrila, zo zákona na 25 deti je 1 vychovávateľka a neriešime schopnosť či neschopnosť
vychovávateľky zvládnuť svoju prácu. Počas diskusie o schvaľovaní tohto návrhu vystúpili
poslanci Alena Drahovská a Ing. Ľubomír Marci. Poslankyňa Alena Drahovská podporila
návrh starostky v tom zmysle, ţe ide o jedno dieťa, a obec vytvorením len jedného
oddelenia by ušetrila finančné prostriedky. Ing. Ľubomír Marci mal pripomienku ohľadom

dôleţitosti výchovy detí a podporil poslanca Ing. Svetlíka, ţe jedna vychovávateľka nemôţe
venovať toľko času viacerým deťom a individuálne sa im venovať a prvoradé aj pre obec by
mala byť výchova detí. Na záver diskusie bol zo strany Ing. Marciho podaný návrh, pri
počte 25 detí bola jedna vychovávateľka, pri počte nad 25 detí, dve vychovávateľky, čo je
vlastne dané aj zákonom. Po diskusii vyzvala starostka poslancov k hlasovaniu za ňou
predloţený návrh, ktorý následne nebol prijatý. Poslanci hlasovaním len potvrdili, aby obec
v tomto prípade postupovala podľa zákona a nestanovila si iné podmienky prijímania detí
do ŠKD.
K bodu č. 8
Ing. Hana Zubáková informovala poslancov, ţe z dôvodu konania volieb do orgánov
samosprávy obcí je obecné zastupiteľstvo povinné určiť počet poslancov, ktorí budú zvolení
vo volebnom obvode obce Ostrov. Počet poslancov sa podľa zákona stanovuje podľa počtu
obyvateľov. V prípade obce Ostrov je to 7 alebo 9 poslancov. Následne poslanci hlasovali a
nadpolovičnou väčšinou bolo určených pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných
27. novembra 2010 9 poslancov (príloha č. 5).
Ďalej v tomto bode Ing. Hana Zubáková oboznámila poslancov so sťaţnosťami prijatými od
posledného OZ. Boli prijaté tri sťaţnosti. Jedna sťaţnosť bola postúpená na SÚS so sídlom
v Trebaticiach. Dve sťaţnosti rieši obec.
Následne vystúpil prítomný pán Ing. Roman Jánoš, ktorý spolu s ostatnými ţiadateľmi
adresovali obci Ostrov svoje poţiadavky ohľadom riešenia lokality 4 c v k.ú. Malé Orvište,
zmenou a doplnkami územného plánu obce. Všetci ţiadatelia majú v tejto lokalite záujem
stavať, nakoľko je však výstavba pozastavená, podali podnet na vyvolanie zmien
a doplnkov územného plánu v tejto lokalite. Záverom diskusie ohľadom tohto bodu
rokovania bolo, ţe poslanci vyzvali p. Ing. Jánoša, aby oslovil vlastníkov pozemkov
v predmetnej lokalite, či by mali záujem odpredať pozemky v prípade, ţe obec by budovala
v tejto časti prístupovú komunikáciu. Ing. Marci Ľubomír v tejto súvislosti oslovil starostku
obce s otázkou, koľko by stáli tieto zmeny a doplnky a aké sú moţnosti ich financovania, či
je moţnosť spolufinancovania občanmi, ktorí tieto zmeny a doplnky svojou ţiadosťou
vyvolali. Následne sa poslanci zhodli, ţe táto otázka zostane otvorená do budúceho
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 20. septembra 2010, kde prisľúbil účasť i p. Ing. Roman
Jánoš (príloha č. 5).
K bodu č. 9
V diskusii nevystúpil ţiaden poslanec, nebol podaný ţiaden návrh.
K bodu č. 10
Zapisovateľka Ing. Hana Zubáková predniesla prítomným poslancom prijaté uznesenia,
ktoré boli jednomyseľne schválené
K bodu č. 11
Keďţe boli vyčerpané všetky body programu starostka obce poďakovala prítomným
poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončila.

V Ostrove dňa 16.9.2010

–––––––––––––––––––
PhDr. Dana Borovská
starostka obce

Overovatelia:

Ing. Vojtech Svetlík

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

Mgr. Simona Vatrtová

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

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Obecného zastupiteľstva obce Ostrov konaného dňa 13.09.2010

1/ UZNESENIE č. 7/2010
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove:
A.

s c h v a ľ u j e

zmenu programu podľa predloţeného návrhu starostky obce
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:
B.

5
5
0
0
0

v o l í

v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov p. Antóniu Svetlíkovú za hlavnú kontrolórku obce Ostrov na obdobie
2010-2016
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:
C.

5
5
0
0
0

s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu obce Ostrov na rok 2010 podľa predloţeného
návrhu a
ukladá
Obecnému úradu v Ostrove zabezpečiť zmenu rozpočtu obce na rok 2010 podľa
jednotlivých poloţiek.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:

5
5
0
0
0

D.

1 ) b e r i e

n a

v e d o m i e

a.) ţe bola doručená jedna ponuka na uzavretie zmluvy na priamy predaj majetku obce
– pozemku parc. č. 375/1 zastavené plochy a nádvoria, zapísanú Správou katastra
Piešťany na LV č. 900 o výmere 1278 m2, nehnuteľnosť je situovaná v katastrálnom
území Ostrov, v zastavanom území obce, spoluvlastnícky podiel: 1/1,
b.) ţe nasledovná predloţená ponuka spĺňa podmienky priameho predaja:
Martin Kukla, N. Teslu 4405/7, 921 01 Piešťany
2 ) s c h v a ľ u j e
a.) nasledovné poradie ponúk v rámci priameho predaja majetku obce – pozemku parc.
č. 375/1 zastavené plochy a nádvoria, zapísanú Správou katastra Piešťany na LV č.
900 o výmere 1278 m2, nehnuteľnosť je situovaná v katastrálnom území Ostrov,
v zastavanom území obce, spoluvlastnícky podiel: 1/1(v súlade s Podmienkami
priameho predaja majetku obce):
č. 1 - Martin Kukla, N. Teslu 4405/7, 921 01 Piešťany.
b.) priamy predaj majetku obce - pozemku parc. č. 375/1 zastavené plochy a nádvoria,
zapísanú Správou katastra Piešťany na LV č. 900 o výmere 1278 m2, nehnuteľnosť
je situovaná v katastrálnom území Ostrov, v zastavanom území obce,
spoluvlastnícky podiel: 1/1 podľa návrhu kúpnej zmluvy za cenu 6.700,00 € na
základe výsledkov konania o priamy predaj majetku obce v súlade s Podmienkami
priameho predaja obce a to pre:
Martin Kukla, N. Teslu 4405/7, 921 01 Piešťany.
3 ) p o v e r u j e
Obecný úrad v Ostrove, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné
opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:
E.

1 ) b e r i e

n a

5
5
0
0
0

v e d o m i e

a.) ţe bola doručená jedna ponuka na uzavretie zmluvy na priamy predaj majetku obce
– pozemku parc. 978/52 zastavené plochy a nádvoria, zapísanú Správou katastra
Piešťany na LV č. 900 o výmere 506 m2, nehnuteľnosť je situovaná v katastrálnom
území Ostrov, v zastavanom území obce, spoluvlastnícky podiel: 1/1,
b.) ţe nasledovná predloţená ponuka spĺňa podmienky priameho predaja:
Daniela Matyášová, Súkenícká 209/A, 922 03 Vrbové
2 ) s c h v a ľ u j e

a.) nasledovné poradie ponúk v rámci priameho predaja majetku obce – pozemku parc.
č. 978/52 zastavené plochy a nádvoria, zapísanú Správou katastra Piešťany na LV č.
900 o výmere 506 m2, nehnuteľnosť je situovaná v katastrálnom území Ostrov,
v zastavanom území obce, spoluvlastnícky podiel: 1/1(v súlade s Podmienkami
priameho predaja majetku obce):
č. 1 - Daniela Matyášová, Súkenícká 209/A, 922 03 Vrbové.
b.) priamy predaj majetku obce - pozemku parc. č. 978/52 zastavené plochy a nádvoria,
zapísanú Správou katastra Piešťany na LV č. 900 o výmere 506 m2, nehnuteľnosť
je situovaná v katastrálnom území Ostrov, v zastavanom území obce,
spoluvlastnícky podiel: 1/1 podľa návrhu kúpnej zmluvy za cenu 7.970,00 € na
základe výsledkov konania o priamy predaj majetku obce v súlade s Podmienkami
priameho predaja obce a to pre:
Daniela Matyášová, Súkenícká 209/A, 922 03 Vrbové.
3 ) p o v e r u j e
Obecný úrad v Ostrove, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné
opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:
F.

5
5
0
0
0

n e s c h v a ľ u j e

predloţený návrh starostky obce o podmienkach pri prijímaní detí do školského klubu detí
pri ZŠ v Ostrove s uprednostnením detí s trvalým pobytom v obci Ostrov, v prípade
väčšieho počtu detí ako 25.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:
G.

7
3 /Mgr.Vatrtová, Drahovská, Brenesselová/
4 /Ing. Svetlík, Ing. Marci, Ţaţo, Jozef Bielik/
0
0

u r č u j e

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov ţe Obecné zastupiteľstvo v Ostrove bude mať 9 poslancov, ktorí budú
zvolení v jednom volebnom obvode.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:

7
4 /Ing. Svetlík, Ţaţo, Brenesselová,Jozef Bielik/
3 /Ing. Marci, Mgr. Vatrtová, Drahovská/
0
0

H.

b e r i e

n a

v e d o m i e

ţiadosť Ing. Romana Jánoša, ktorý dal podnet na Zmeny a doplnky územného plánu obce
Ostrov spolu s ďalšími občanmi, ktorí majú záujem o výstavbu rodinných domov v lokalite
označenej v územnom pláne 4c.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:

7
7
0
0
0

Hlasovaním:
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
7
0
0
0

bolo uznesenie č. 7/2010 z 13. septembra 2010 schválené.

PhDr. Dana Borovská
starostka obce

Podpísané:21.09.2010
Vyvesené na úradnej tabuli:21.09.2010

