OBEC OSTROV
Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 30.11.2009
v zasadačke Obecného úradu v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Programový rozpočet obce – úprava (v prílohe).
Správa o priebehu a realizácii investičnej akcie: výstavba chodníkov - spojovací
chodník a chodník k cintorínu na Hlavnej ulici, výstavba verejného osvetlenia na
uvedených stavbách podľa PD:
„Rekonštrukcia MK Ostrov“:
- objekt:
SO-O1 komunikácie, vetva E a F
SO-O2 verejné osvetlenie – vetva E a
„TA Ostrov - Verejné osvetlenie“:
- objekt:
SO-02 – káblové rozvody VO Cintorínska“.
5) PROJEKTY:
 Schválenie ţiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka na rekonštrukciu MŠ na
KSC obce Ostrov. Informácia o ďalšom postupe.
 Schválenie ţiadosti o poskytnutie dotácie podľa výnosu Úradu vlády SR č.
1029/2009/KVÚV. Informácia o projekte.
 Správa o priebehu prác na rekonštrukcii sociálneho zariadenia v budove TJ
Slovan Ostrov.
6) Správa o havarijnom stave budovy ZŠ - návrh riešenia (vzhľadom na váţny stav obec
podala ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného
stavu na KŠÚ Trnava).
7) Rôzne, došlá pošta, ţiadosti.
8) Diskusia.
9) Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia.
10) Záver.
1)
2)
3)
4)

___________________________________________________________________________
K bodu č. 1
Zasadnutie OZ v Ostrove zahájila a viedla starostka obce PhDr. Dana Borovská. Privítala
poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnú kontrolórku obce. Následne skonštatovala, ţe je
prítomných 7 poslancov a OZ je uznášaniaschopné. Všetci pozvaní dostali pozvánku
s prílohami e-mailovou poštou. Starostka obce prítomných poslancov oboznámila s návrhom
programu zasadnutia. Ing. Ľubomír Marci poţiadal o doplnenie programu o dva body, a to:
správu o výstavbe chodníkov v obci a zakúpenie interaktívnej tabule do Základnej školy.
Starostka obce ho upozornila, ţe správa o výstavbe chodníkov je uţ zahrnutá v bode č. 4.
Zakúpenie interaktívnej tabule do ZŠ bolo zaradené do programu ako bod č. 7. Body č. 7aţ 10
sa menia na 8 aţ 11.

K bodu č. 2
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý a schválený Lukáš Pavlech.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Ing. Ľubomír Marci a Mgr. Simona
Vatrtová.
K bodu č. 3
V tomto bode OZ prerokovalo úpravy rozpočtu, ktoré vznikli najmä vplyvom získaných
dotácií a investičných akcií realizovaných počas roku 2009 a tieto následne schválilo (pozri
príloha č. 1).
K bodu č. 4
Vo štvrtom bode programu starostka obce informovala poslancov OZ o priebehu realizácie
investičnej akcie – výstavba chodníkov v obci Ostrov. Ing. Marci sa spýtal kto povolil stavbu.
Starostka obce mu povedala, ţe na stavbu chodníkov bolo riadne vydané stavebné povolenie,
výber dodávateľa bol vykonaný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a smernicou č.1/2007 obce Ostrov zo dňa 20.08
2007. Informovala poslancov OZ o dôvodoch navýšenia ceny za realizáciu chodníkov
o nedostatkoch, ktoré obsahovala projektová dokumentácia a o poţiadavkách správcov sietí,
ktoré musia byť do PD zapracované. Informovala o spoločnom stretnutí s občanmi, ktorých
záhrady susedia s chodníkom.
Ing. Marci:
Starostka:
Ing. Marci:
Starostka:
Ing. Marci:
Starostka:

Ing. Marci:
Ing. Borovský:
Ing. Marci:
Starostka:

Jozef Bielik:

Kto zadal projekt?
Bývalý starosta p. Zubák.
Kto ho odsúhlasil?
Obecné zastupiteľstvo.
Projekt je nanič. V roku 2007 bola založená komisia a stavebná
a územného plánovania.
Na prvom zastupiteľstve OZ dňa 29.12.2006 boli na môj návrh
schválené komisie, vrátane aj komisie stavebnej a územného
plánovania. Na zasadnutí OZ dňa 02.04.2007 uznesením č. 3/2007-D
bolo schválené nové znenie § 20 ods. 4 Štatútu obce Ostrov. Týmto
novým znením sa komisie v zmysle zákona o obecnom zriadení zrušili.
Sám si hlasoval za ich zrušenie. V štatúte sú uvedené len komisie
povinné v zmysle platných zákonov, jedná sa o:
- komisiu pre ochranu verejného záujmu a
- komisiu evakuačnú,+ štáb CO + krízový štáb a povodňovú.
Na OZ sa nehovorilo o projekte na chodníky. Dejú sa veci, o ktorých
neviem. Nie som spokojný s procesom.
Schválili sme to na zasadnutí OZ dňa 27. 10. 2008. Bavili sme sa o tom
na viacerých zasadnutiach.
Neviem odpovedať svojim voličom.
O každej investičnej akcii ste na zasadnutiach OZ informovaní. Bez
Vášho schválenia žiadna investičná akcia nemôže byť realizovaná. Ak
máš pocit, že si nedostatočne informovaný, nič ti nebráni mi zavolať,
prípadne osobne navštíviť na úrade a žiadať o podrobné informácie.
Koniec-koncov vyplýva ti to i z mandátu.
Na požiadanie starostky som bol pri začatí výstavby chodníka,
informovala ma o procese ako i vynútených zmenách . Schválila sa
úprava rozpočtu, takže už je zbytočné o tom rozprávať.

K bodu č. 5
Starostka obce informovala poslancov OZ o úspešných projektoch:
Rekonštrukcia MŠ na Kultúrno-spoločenské centrum. V minulom týţdni boli doloţené
posledné potrebné doklady. Začiatok prác je ohlásený na 15.01.2010. Priestory Materskej
školy a školskej jedálne musia byť vypratané a budú premiestnené do ZŠ. Na stavbe bude
stavebný dozor vybraný obcou a môţe byť i vytvorená skupina poslancov, ktorá sa bude
zúčastňovať kontrolných dní.
Ing. Marci:
Starostka:
Ing. Marci:
Starostka:
Ing. Marci:
Starostka:

Budova je v havarijnom stave a tam chceme premiestniť deti?
Tá budova je v havarijnom stave už roky a to vám nevadilo, že sú tam
deti?
Prečo nenájdeme iné riešenie?
Aké?
To neviem, nad tým by som musel porozmýšľať.
Ak budeme len premýšľať tak tu nič neurobíme. S touto problematikou
ste oboznámení už dlhšie, mali ste dostatočný čas si veci premyslieť
a ponúknuť návrh riešenia.

Starostka oznámila zámer získať finančné prostriedky na rekonštrukciu ZŠ a informovala
o zaslaní projektu na Krajský školský úrad Trnava. Prečítala poslancom stanovisko odborníka
k havarijnému stavu ZŠ. Starostka poţiadala poslancov o odsúhlasenie rekonštrukcie strechy
ZŠ a dezinfekciu a vymaľovanie priestorov v rekonštruovaných častiach. Poslanci súhlasili
s rekonštrukciou celej strechy na prístavbe ZŠ a s dezinfekciou a vymaľovaním priestorov do
ktorých budú premiestnené deti MŠ a ŠJ.
Bola schválená ţiadosť podľa výnosu úradu vlády na Podporu mládeţníckych druţstiev vo
výške 7500,- € (225945,- Sk).
Bola podporená ţiadosť o grant na TTSK na rekonštrukciu sociálnych zariadení v objekte TJ,
sumou 1000,- € (30126,- Sk).
K bodu č. 6
V bode číslo 6. sa mal preberať havarijný stav Základnej školy, ten bol však prerokovaný uţ
v bode 5.
K bodu č. 7
Ing. Marci vzniesol poţiadavku na zakúpenie interaktívnej tabule do ZŠ.
Ing. Marci:
Starostka:

Požiadavka vyšla od rodičov. Cena by bola 50.000,- Sk bez DPH.
Rodičia a učiteľky ZŠ ma požiadali o podporu zakúpenia interaktívnej
tabule. Upozornila som ich, že obec nemá finančné prostriedky na jej
zakúpenie a ponúkla som im možnosť získať si tieto finančné
prostriedky spoluprácou v rámci akcií organizovaných obcou ( MDD,
hody, ples...) Je jednoduché prísť na obec a pýtať peniaze. Myslím si, že
väčšiu radosť z nadobudnutia interaktívnej tabule budú mať učitelia,
rodičia i deti ak samy, svojou prácou, činnosťou , nápadmi,... sa budú
podieľať na ich získaní. Okrem toho mojou snahou je, aby aktívne
zložky a združenia v obci participovali s obcou a pomáhali jej pri
organizovaní rôznych podujatí. Len takýmto spôsobom môžeme spojiť
príjemné s užitočným a zapojiť obyvateľov obce do jej diania.

Ing. Marci:
Starostka:

Mgr. Vatrtová:

Slúži na výchovu mládeže a pokrýva veľké spektrum obyvateľstva.
Práve preto som tomu naklonená. Vždy som bola a som za inovatívne
riešenia. Sama som hneď na začiatku svojho volebného obdobia
iniciovala a podporovala zefektívnenie vyučovania na našej škole.
Avšak spôsob dosiahnutia tohto cieľa je podľa mojej predstavy
efektívnejší. Mali cieľ, dostali možnosť a teraz to úsilie máme zahodiť
a obec tabuľu zaplatí?
Na túto požiadavku zo strany rodičov sa budem osobne informovať, aby
sa veci vyjasnili. (Ostatní poslanci OZ s tým súhlasili, potrebujú mať vo
veci jasno a zistiť ako to v skutočnosti s požiadavkou rodičov bolo.) Na
ďalšom zasadnutí OZ Vás budem informovať.
Už v minulom roku bola vznesená požiadavka a povedalo sa, že sa im
umožní, aby si na to zarobili. Všetci sme s tým súhlasili.

Ing. Marci poţiadal aby sa hlasovalo o zakúpení tabule. Poslanci tento návrh neschválili.
K bodu č. 8
Starostka obce v tejto časti rokovania predloţila poslancom ţiadosti prijaté od posledného
zasadnutia OZ.
1. Mário Plesník predloţil podľa poţiadavky OZ nový geometrický plán a tým pádom
mu môţe byť predzáhradky odpredaná za dohodnutých podmienok.
2. Ţiadosť o odkúpenie pozemku Martin Kukla. OZ odsúhlasilo vyhlásenie VOS.
3. Ţiadosť o odkúpenie pozemku Daniela Matyášová. Uţ bola snaha predmetný
pozemok predať. OZ súhlasilo s opätovným vyhlásením VOS.
4. Starostka obce informovala poslancov stave súdneho konania s firmou Stapros, s. r.o.
a o stiahnutí predmetnej ţaloby, nakoľko firma je v konkurze, čím dôjde k vráteniu.
(Pozri príloha č. 2)
K bodu č. 9
V diskusii informovala Mgr. Simona Vatrová o povinnosti vytvoriť kontrolnú skupinu obce
na vykonávanie preventívnych protipoţiarnych kontrol, podľa zákona č 314/2001 Z. z.. Za
členov komisie boli navrhnutý Miloš Ţaţo, Mgr. Simona Vatrtová a Alena Drahovská. OZ
zloţenie kontrolnej skupiny odsúhlasilo.
K bodu č. 10
Zapisovateľ Lukáš Pavlech predniesol 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 03.12.2009
–––––––––––––––––––
PhDr. Dana Borovská
starostka obce

Overovatelia: Ing. Ľubomír Marci
Mgr. Simona Vatrtová

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

ZÁVERY Z ROKOVANIA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ostrov konaného dňa 30.11.2009

1/

UZNESENIE č. 7/2009

Obecné zastupiteľstvo v Ostrove:
A. s c h v a ľ u j e
rozšírenie programu rokovania o bod – zakúpenie interaktívnej tabule do ZŠ Ostrov.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:

7
7
0
0
0

B. s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu ku dňu 30. 11. 2009 podľa predloţeného návrhu.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:

7
7
0
0
0

C. s c h v a ľ u j e
rekonštrukciu strechy na prístavbe ZŠ a údrţbu priestorov, do ktorých bude presťahovaná
MŠ a ŠJ, ktorá bude spočívať v dezinfekcii, vymaľovaní a prispôsobení priestorov podľa
ďalších poţiadaviek regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:

7
6
0
1 (Ing. Marci)
0

D. s ú h l a s í
s vypracovaním znaleckého posudku a s vyhlásením verejnej obchodnej súťaţe na
odpredaj pozemku vo vlastníctve obce parc. č. 375/1 v kat. úz Ostrov.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:

7
7
0
0
0

E. s ú h l a s í
s vyhlásením verejnej obchodnej súťaţe na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce parc. č.
978/52 v kat. úz. Ostrov.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:

7
7
0
0
0

F. n e s c h v a ľ u j e
zakúpenie interaktívnej tabule do základnej školy
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:

7
1 (Ing. Marci)
0
6
0

G. s ú h l a s í
so zloţením kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipoţiarnych kontrol,
zaloţenej podľa § 24 zák. 314/2001 Z. z., zloţenej z členov Alena Drahovská, Mgr.
Simona Vatrtová a Miloš Ţaţo.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdrţal sa:
Nehlasoval:
Hlasovaním:
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
7
0
0
0

7
7
0
0
0

bolo uznesenie č. 7/2009 z 30. novembra 2009 schválené.

PhDr. Dana Borovská
starostka obce

Podpísané: 15.7.2009
Vyvesené na úradnej tabuli: 15.7.2009

