OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 06.09.2010 v zasadačke
Obecného úradu v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Správa o priebehu a realizácii prác na projekte: „Rekonštrukcia MŠ na KSC“.
Schválenie prác súvisiacich s realizáciou výstavby, ktoré vznikli počas realizácie a nie
sú rozpočtované, schválenie spôsobu ich finančného zabezpečenia.
4) Nájomné byty v Ostrove – schválenie výšky nájomného, schválenie podmienok
výberu budúcich nájomníkov.
5) Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia
6) 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 Ing. Drgoňu. Následne
skonštatovala, že je prítomných 6 poslancov a OZ je uznášaniaschopné. Všetci pozvaní
dostali pozvánku s prílohami e-mailovou poštou. Starostka obce prítomných poslancov
oboznámila s návrhom programu zasadnutia. Prítomní poslanci nemali k programu žiadne
pripomienky a program zasadnutia jednomyseľne schválili vo vyššie uvedenom znení.
K bodu č. 2
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý a schválený Lukáš Pavlech.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnuté a schválené poslankyne – Andrea Brenesselová
a Alena Drahovská.
K bodu č. 3
V tomto bode Ing. Drgoňa informoval poslancov o priebehu a realizácii prác na projekte:
„Rekonštrukcia MŠ na KSC“. Poslanci vplyvom zmien a doplnkov oproti pôvodným prácam
rozpočtovaných v rámci projektu jednomyseľne odsúhlasili práce navyše, ktoré boli
dohodnuté na kontrolných dňoch a ktoré obec uhradí z vlastných zdrojov prostredníctvom
navýšenia úveru poskytnutého Dexia bankou Slovensko, a. s. vo výške 280 000,00 €
o ďalších 75 000,00 €.
K bodu č. 4
Starostka obce informovala poslancov OZ o začatí prác na výstavbe nájomných bytov
v Ostrove. Ďalej ich oboznámila s podmienkami pre poskytnutie nájomného bytu občanom,

ktoré vyplývajú z Výnosu MVaRR SR zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytnutí dotácií
na rozvoj bývania v znení výnosu MVaRR SR z 28.novembra 2007 č. V-1/2007 a VZN obce
Ostrov a podala informáciu o možnosti uzatvorenia Zmluvy o združení finančných
prostriedkov, ktorá bude podpísaná medzi Obcou a žiadateľmi o pridelenie nájomného bytu.
Nájomníci sa touto zmluvou budú finančne spolupodieľať na technickej vybavenosti.
Následne poslanci prerokovali a schválili výšku ročného nájomného na úrovni 3,2 %
z obstarávacej ceny bytu.
K bodu č. 5
Zapisovateľ Lukáš Pavlech predniesol prítomným poslancom prijaté uznesenia, ktoré boli
jednomyseľne schválené.
K bodu č. 6
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starostka obce poďakovala prítomným
poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončila.

V Ostrove dňa 08.09.2010

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

Overovatelia: Andrea Brenesselová
Alena Drahovská

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

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Obecného zastupiteľstva obce Ostrov konaného dňa 06.09.2010

1/

UZNESENIE č. 6/2010

Obecné zastupiteľstvo v Ostrove:
A. s c h v a ľ u j e
 navýšenie úveru schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ostrov č.
1/2010- bod č. 1/D zo dňa 13.01.2010 v celkovej výške 280 000,00 EUR
poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko a. s., na predfinancovanie o sumu
35 000,00 € a spolufinancovanie o sumu 40 000,00 € projektu „Rekonštrukcia MŠ na
kultúrno-spoločenské centrum obce Ostrov“ spolufinancovaného z fondov EÚ o sumu.
 vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávok banky vyplývajúcich z úveru vo výške 355 000 EUR .
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
6
0
0
0

B. s c h v a ľ u j e
ročné nájomné v nájomných bytoch v Ostrove vo výške 3,2 % z obstarávacej ceny bytu.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Hlasovaním:
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
6
0
0
0

6
6
0
0
0

bolo uznesenie č. 6/2010 zo 06. septembra 2010 schválené.

PhDr. Dana Borovská
starostka obce
Podpísané:13.09.2010
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