OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 29.12.2014 na obecnom
úrade v Ostrove zasadačke starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh finančného rozpočtu na roky 2015-2017 - M1
Schvaľovanie predĺženia nájomných zmlúv k obecným nájomným bytom – M2
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie OZ v Ostrove otvoril a viedol starosta obce Jozef Tkácz. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva a hlavnú kontrolórku obce a ostatných prítomných občanov. Všetci pozvaní
dostali pozvánku a materiály k jednotlivým bodom programu e-mailovou poštou. Následne
skonštatoval, že je prítomných 8 poslancov, (poslanec Mgr. Pavol Kabát sa ospravedlnil, že príde
neskôr), OZ je uznášaniaschopné a vyzval 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 bola určená - Ing. Hana Zubáková
Za overovateľov zápisnice boli určení:
 Marek Gajdoš
 Daniel Palkech
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
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ prečítal predseda návrhovej komisie Peter Bielik.
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K bodu č. 4:
Návrh finančného rozpočtu na roky 2015-2017 - M1
V tejto časti vystúpil starosta obce, s tým, že ešte navrhol jednu úpravu v rozpočte na rok 2015,
a to navýšiť výdavky na výpočtovú techniku obecného úradu o 500 € a súčasne znížiť výdavky
na označenie ulíc o 500 €. Poslanci nemali k predloženému návrhu starostu obce námietky
a schválili finančný rozpočet na rok 2015 v zmysle dodatočného návrhu zmeny rozpočtu, a to
hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,
a zobrali na vedomie finančný rozpočet na roky 2016-2017 podľa predloženého návrhu starostu
obce.
K bodu č. 5:
Schvaľovanie predĺženia nájomných zmlúv k obecným nájomným bytom – M2
V tejto časti bodu prečítala zapisovateľka Ing. Hana Zubáková zápisnicu zo zasadnutia komisie
sociálnej a bytovej politiky zo dňa 23.12.2014 (príloha č. 1). Poslanci zobrali na vedomie návrh
zmluvy o nájme k obecným nájomným bytom vypracovanom Mgr. Zuzanou Jedličkovou
a schválili opakované uzavretie nájomných zmlúv 15 nájomníkom.
hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0.
Ďalej zobrali na vedomie ukončenie nájomnej zmluvy nájomcom nájomného bytu č. 485/9 Lucii
Janoviakovej, trvale bytom Ostrov, Malé Orvište 485 a Martinovi Pazúrikovi, t.č. trvale bytom
Piešťany, A. Trajana 4830/17 a schválili, dohodu o odovzdaní bytu č. 485/9/3 s termínom
vypratania a odovzdania do 10.1.2015 do 8 hod.
hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0.
V ďalšej časti tohto bodu informoval starosta obce poslancov, že bola doručená na obecný úrad
žiadosť Mgr. Kataríny Pospiechovej a manžela Ing. Arch. Petra Pospiecha, trvale bytom Ostrov,
Malé Orvište 485 o výmenu 2-izbového nájomného bytu za 3-izbový nájomný byt. Komisia
bytovej a sociálnej politiky odporučila pridelenie uvoľneného nájomného bytu 485/9 týmto
nájomcom. Avšak dňa 29.12.2014 bola na obecný úrad doručená žiadosť vyššie uvedených
nájomcov o ukončenie nájmu k zmluve o nájme č. 485/2/3 a to k 1.2.2015 dohodou.
Z tohto dôvodu navrhol starosta, aby sa schválila zmluva o nájme na uvoľnený byt č. 485/9 Ivete
Ružinskej, trvale bytom Veľké Orvište 336 a manželovi Zdenkovi Ružinskému, trvale bytom
Veľké Orvište 336 ktorí majú evidovanú žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu
a doložili potrebné potvrdenia o príjme a čestné prehlásenia. S týmto návrhom poslanci súhlasili
a schválili zmluvu o nájme bytu č. 485/3/9-2015 s nájmom od 11.1.2015.
hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0.
K bodu č. 6:
Rôzne
V tejto časti bodu rokovania OZ predložil starosta obce poslancom na schválenie návrhy zmlúv,
a to
návrh zmluvy o zabezpečení úloh v oblasti PZS uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 č. 513/91
Zb. medzi objednávateľom: Obec Ostrov, Ostrov 315, 922 01, IČO: 00312827, DIČ:
2020530941, zastúpenej Jozefom Tkáczom, starostom obce a vykonávateľom: Ing. Rudolf
Vittek – BTS, Ostrov 376, 922 01, IČO: 32842449, DIČ: 1032823495, zastúpeným Ing.
Rudolfom Vittekom, ktorý zobrali návrh na vedomie a zmluvu schválili
hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0.
návrh zmluvy o dielo/servisnej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. Obchodného
zákonníka medzi objednávateľom: Obec Ostrov, Ostrov 315, 922 01, IČO: 00312827, DIČ:
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2020530941, zastúpenej Jozefom Tkáczom, starostom obce a zhotoviteľom: Center.sk,s.r.o.,
Vodárenská 90, 921 01 Piešťany, IČO: 36719765, IČDPH: SK2022295858 o poskytovaní
poradenstva, konzultačných služieb, zabezpečení operatívnej údržby HW, uskutočňovaní
kontroly funkčnosti PC techniky, dodaní PC príslušenstva a spotrebného materiálu, vrátane
tonerov a atramentových náplní do tlačiarní objednávateľa, a to na základe písomných
objednávok, poslanci následne návrh zobrali na vedomie a zmluvu schválili hlasovaním za: 9
proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0.
návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej v zmysle ustanovení zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znp. a zákona č. § 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znp. medzi zmluvnými
stranami: Obec Ostrov, Ostrov 315, 922 01, IČO: 00312827, DIČ: 2020530941, zastúpenej
Jozefom Tkáczom, starostom obce a Mgr. Zuzanou Jedličkovou, advokátkou, so sídlom Royova
9, 921 01 Piešťany, DIČ: 1040556781
poslanci následne návrh zobrali na vedomie a zmluvu schválili hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal
sa: 0 nehlasoval: 0.
návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej podľa zákona č. 586/2003 Z.z.
o advokácii a podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za
poskytovanie právnych služieb medzi zmluvnými stranami: Obec Ostrov, Ostrov 315, 922 01,
IČO: 00312827, DIČ: 2020530941, zastúpenej Jozefom Tkáczom, starostom obce a JUDr.
Jozefom Bolješikom, PhD., advokátom, so sídlom Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO:
22691910, IČDPH: SK1020350606
poslanci následne návrh zobrali na vedomie a zmluvu schválili hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal
sa: 0 nehlasoval: 0.
V ďalšej časti tohto bodu starosta obce predložil poslancom návrh termínov zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Ostrove na kalendárny rok 2015, a to:
02.02.2015
13.04.2015
01.06.2015
07.09.2015
02.11.2015
14.12.2015
Stálymi bodmi programu rokovania obecného zastupiteľstva sú:
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Rôzne
ktoré poslanci následne schválili hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0.
K bodu č. 7 :
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec OZ.
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K bodu č. 8:
Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 29.12.2014
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Ing. Hana Zubáková

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

Marek Gajdoš

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

Daniel Palkech

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

Overovatelia:
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