OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 24.2.2015 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
RO č. 2/2015 - M1
Návrh na pridelenie uvoľneného nájomného bytu
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. Všetci pozvaní dostali pozvánku a materiály
k jednotlivým bodom programu e-mailovou poštou. Následne skonštatoval, že je prítomných 6
poslancov, (poslankyňa Beáta Brašková a poslanci Mgr. Pavol Kabát a Mgr. Ľubomír Valo sa
ospravedlnili), OZ je uznášaniaschopné a vyzval poslancov k schváleniu programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 6 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:
 Ing. Juraj Bielik
 Peter Bielik
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie.
K bodu č. 3:
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ prečítal predseda návrhovej komisie Peter Bielik.
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K bodu č. 4:
RO č. 2/2015 - M1
V tejto časti rokovania OZ vystúpila ekonómka obce, ktorá prítomným poslancom OZ podala
vysvetlenie k RO č. 2/2015. RO č. 2/2015 sa vypracovalo z dôvodu aktuálnych oznámení
o výške dotácií na prenesený výkon štátnej správy a poskytnutých grantov. Poslanci toto RO č.
2/2015 zoberú na vedomie. Poslanci nemali žiadne pripomienky k RO č. 2/2015 a následne
hlasovaním za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie
č. 2/2015.
K bodu č. 5:
Návrh na pridelenie uvoľneného nájomného bytu
V tejto časti bodu starosta obce informoval prítomných poslancov, že v zmysle uznesenia č.
6/1/2015 zo zasadnutia OZ zo dňa 26.1.2015 nebol predĺžený nájom nájomníkom 2-izbového
nájomného bytu č. 486/3/8 Martinovi Bartošovi a Diane Bečarevičovej, trvale bytom Ostrov,
Malé Orvište 486. Do termínu konania zasadnutia OZ bolo doručených viacero žiadostí na
pridelenie 2-izbového nájomného bytu, žiadatelia však nespĺňali podmienku dodržania
maximálneho mesačného príjmu. Ku dňu zasadnutia OZ bola evidovaná len jedna žiadosť od
pani Miroslavy Sakovej, trvale bytom Šípkové 143, ktorá požiadala o pridelenie dvojizbového
nájomného bytu a spĺňala všetky podmienky na pridelenie nájomného bytu. Pred zasadnutím OZ
zasadla aj komisia bytovej a sociálnej politiky, ktorá odporučila pridelenie uvoľneného
nájomného bytu 486/3/8 vyššie uvedenej žiadateľke.
Poslanci následne hlasovaním za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.zobrali na vedomie
žiadosť Miroslavy Sakovej trvale bytom Šípkové 143 a schválilo uzatvorenie Zmluvy o nájme
486/3/8-2015 so začiatkom nájmu od 1.3.2015 s vyššie uvedenou žiadateľkou hlasovaním za: 6
proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0.
K bodu č. 6:
Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že je potrebné nakoľko je Obec Ostrov aj matričným
úradom schváliť sobášnu miestnosť, sobášny deň a sobášiacich z poslancov, ktorí môžu okrem
starostu obce vykonávať sobášne obrady. Po krátkej diskusii poslanci hlasovaním za: 6, proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 schválili zasadaciu miestnosť obecného úradu ako sobášnu miestnosť,
sobotu ako sobášny deň a poslancov Ing. Juraja Bielika a JUDr. Jozefa Bolješika ako
sobášiacich
Ďalej starosta informoval poslancov, že počas jarných prázdnin prebehne sťahovanie MŠ, ZŠ
a ŠJ do novej budovy, očakáva spoluprácu poslancov pri sťahovaní, taktiež sa oslovia rodičia
a samozrejme budú k dispozícii prevádzkoví pracovníci obce, aby sťahovanie prebehlo plynule.
Prostredníctvom združenia Mikroregión nad Holeškou prebiehajú prípravné práce na verejnom
obstarávaní na vypracovanie PHSR pre obce združené v tomto združení, teda aj pre obec Ostrov.
Termín vypracovania by mal byť do 30.10.2015. Predpokladaná cena za vypracovanie je 2 200
€. Obec by si mala taktiež určiť skupinu ľudí, aspoň 15 osôb, ktorí by sa aktívne podieľali na
zapracovaní všetkých rozvojových aktivít, ktoré by sa mohli v obci realizovať počas
nesledujúcich piatich rokov. Do budúceho zasadnutia OZ môžu poslanci predkladať svoje
návrhy na zloženie tejto pracovnej skupiny.
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Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné zakúpiť do domu smútku v Ostrove nový
katafalk, nakoľko staré chladiace zariadenie pre zosnulých je už dlhodobo nefunkčné. Navrhol,
aby sa znížili výdavky na oplotenie cintorína a radšej sa investovalo do tohto zariadenia. Taktiež
by sa do rozpočtu zapracovali výdavky na obnovu interiérového vybavenia domu smútku. Do
nasledujúceho zasadnutia OZ pripraví pre poslancov na schválenie zmenu rozpočtu.
V ďalšej časti tohto bodu starosta oboznámil poslancov s tým, že na obecný úrad prišlo veľa
ponúk od rôznych firiem na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Zatiaľ dal vypracovať firme,
ktorá zabezpečuje v obci opravu VO, zoznam počtu svietidiel v obci a tiež vytypovať tie časti
obce, kde je treba rozšíriť VO, kde pokročila výstavba rodinných domov, hlavne Lazy
a Športová II.
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Kataríny Drevenákovej, bytom Ostrov 411 a Kristíny
Dlhej, bytom Ostrov 425 na prenájom nebytových priestorov budovy Základnej školy v Ostrove,
za účelom zriadenia kaderníctva a kozmetiky. Starosta obce sa k tejto žiadosti vyjadril s tým, že
je veľmi ťažké stanoviť výšku mesačného nájmu len na časť priestorov tejto budovy, okrem toho
ide o budovu, ktorú obec získala do majetku delimitáciou od štátu, najskôr by preveril, akým
spôsobom môže obec nakladať s takýmto majetkom. Okrem toho boli obce, ktoré sú členmi
združenia Mikroregiónu nad Holeškou oslovené s tým, aby pripravili zoznamy voľných,
nevyužívaných obecných priestorov, ktoré by sa mohli využiť aj pre potreby tohto združenia.
Zatiaľ dal návrh, aby sa prenájom neschválil, kým nezíska potrebné informácie.
Poslanci následne zobrali žiadosť na vedomie, neschválili prenájom v zmysle doručenej žiadosti
hlasovaním za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0.
K bodu č. 7 :
Diskusia
V diskusii vystúpil poslanec OZ JUDr. Jozef Bolješik s tým, či by sa nemohol prehodnotiť
minimálny počet detí v materskej škole, pri ktorom by bola počas prázdnin prevádzka. Aktuálne
je schválený počet detí 5. Podľa neho je to nízky počet detí. Na tento podnet reagoval starosta
obce, že pokiaľ bude záujem zo strany rodičov, tak on bude trvať na tom, aby bola prevádzka
materskej školy aj počas prázdnin. V tom ho podporili aj ďalší poslanci. Poslanci za zvýšenie
minimálneho počtu detí v materskej škole počas prázdnin nehlasovali.
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 5.3.2015
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce
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Zapisovateľka:
Ing. Hana Zubáková

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

Ing. Juraj Bielik

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

Peter Bielik

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

Overovatelia:

4

