OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 16.12.2014 na obecnom
úrade v Ostrove zasadačke starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rozpočtové opatrenie 5, 6 a 7/2014 – M1
Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015 – M2
VZN Obce Ostrov č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Ostrov– M3
VZN Obce Ostrov č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO na území
obce Ostrov– M3
8) Dodatok č. 2 k VZN Obce Ostrov č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce – M4
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Záver
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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 8
poslancov, poslanec Mgr. Pavol Kabát sa ospravedlnil, 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:
 JUDr. Jozef Bolješik
 Beáta Brašková
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 prečítala zapisovateľka Ing. Hana Zubáková.
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K bodu č. 4:
Rozpočtové opatrenie 5, 6 a 7/2014 – M1
V tejto časti vystúpila ekonómka obce Ing. Hana Zubáková, ktorá pripomenula poslancom obsah
materiálu k tomuto bodu. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 5/2014 a rozpočtové opatrenia
v zmysle internej smernice zoberú poslanci na vedomie, rozpočtové opatrenie č. 7/2014 je
potrebné schváliť.
Poslanci k tomuto bodu rokovania nemali žiadne pripomienky a nasledne hlasovaním za: 8
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie RO 5/2014, 6/2014 a schválili RO č.
7/2014 podľa predloženého návrhu starostu obce.
K bodu č. 5:
Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015 - M2
K návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2015 nemali poslanci námietky ani
pripomienky a schválili ho hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0.
K bodu č. 6:
VZN Obce Ostrov č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Ostrov– M3
K návrhu VZN č. 2/2014 nemali poslanci žiadne pripomienky a následne sa uzniesli hlasovaním
za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 na VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce
Ostrov
K bodu č. 7
VZN Obce Ostrov č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO na území
obce Ostrov– M3
V tomto bode programu poslanci riešili aj otázku možnosti zriadenia zberného dvora, hlavne
zber biologického odpadu, nakoľko občania často spaľujú záhradný odpad, čo je v rozpore so
zákonom. Poslanec Mgr. Valo sa zaujímal, či má obec prijaté VZN, ktoré by riešilo spaľovanie
záhradného odpadu a ktoré by riešilo aj otázku pokutovania za spaľovanie, ktoré je zakázané. Na
to reagoval starosta obce, aby poslanec Mgr. Ľubomír Valo, ako zvolený predseda komisie pre
bezpečnosť, verejný poriadok a ochranu životného prostredia navrhol vzor VZN k tejto
problematike. Ďalej sa riešil problém separovaného odpadu, resp. odpadu, ktorí občania vynášajú
mimo smetných nádob, hlavne pri obecnom úrade. Poslanec Daniel Palkech podal návrh, či by to
nemohlo byť riešené fotobunkou pri kritických miestach, kde občania najčastejšie robia skládky.
Starosta obce prisľúbil poslancom, že sa bude zaujímať o tento problém, aj čo sa týka vytvorenia
zberného dvora a bude poslancov priebežne informovať.
Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu VZN č. 3/2014 o miestnom
poplatku za komunálny odpad a DSO na území obce Ostrov následne sa hlasovaním za: 8 proti:
0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 na ňom uzniesli.
K bodu č. 8
Dodatok č. 2 k VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a
školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov - M4
V tejto časti vystúpila ekonómka obce Ing. Hana Zubáková, ktorá v stručnosti podala informáciu
o potrebe vypracovania tohto dodatku.
Keďže zo strany poslancov neboli žiadne otázky a pripomienky poslanci sa následne uzniesli na
Dodatku č 2 k VZN č. 1/2013 hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0.
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K bodu č. 9
Rôzne
Na úvod starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Ostrov. Materiály dostali poslanci emailovou poštou.
K predloženým zásadám nemali poslanci žiadne pripomienky a hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal
sa: 0 nehlasoval: 0 zobrali návrh zásad na vedomie a následne ich schválili.
Ďalej starosta obce informoval poslancov s návrhom Dohody o spolupráci medzi Mestom
Piešťany, ako poskytovateľom finančných prostriedkov na zabezpečenie záujmového
vzdelávania v centrách voľného času a Obcou Ostrov. Mesto Piešťany v návrhu dohody navrhuje
príspevok na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času Ahoj Piešťany a CVČ pri ZŠ sv. M.
Goretti v Piešťanoch na jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Ostrov (podľa priloženého
zoznamu), vo výške 60 €, na obdobie 9/2014 – 06/2015, a to formou mesačných príspevkov
počas obdobia, kedy bude dieťa navštevovať záujmový krúžok, najneskôr do 30.6.2015.
Príspevok za obdobie od 09/2014 – 12/2014 sa poskytne Mestu Piešťany na jeho účet najneskôr
23.12.2014, príspevok za obdobie 01/2015 – 06/2015 sa bude poskytovať v mesačných splátkach
na účet mesta vždy do 25. dňa v mesiaci. Príspevok sa poskytne 8 deťom v CVČ pri ZŚ sv. M.
Goretti a 3 deťom v CVČ Ahoj, Piešťany.
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie
a následne schválili Dohodu medzi Mestom Piešťany a Obcou Ostrov v zmysle vyššie uvedených
podmienok , hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
Ďalej starosta obce vyzval predsedu komisie sociálnej a bytovej politiky, poslanca Miloša Žaža,
aby predložil návrh na členov tejto komisie. Úplné zloženie komisie musí byť schválené
z dôvodu schvaľovania predĺženia nájomných zmlúv nájomníkom v nájomných bytových
domoch. Náplňou práce tejto komisie bude aj posudzovanie žiadostí o pridelenie nájomných
bytov, predĺženie nájomných zmlúv. Predseda komisie Miloš Žažo navrhol za členov poslancov
Mareka Gajdoša a Petra Bielika.
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
a následne ho schválili.
V ďalšej časti tohto bodu rokovania starosta obce predložil poslancom návrh nových Zásad
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrove. Odmena poslancom OZ za účasť na
zasadnutí OZ vo výške 15 €, okrem ustanovujúceho zasadnutia. Odmena predsedom komisií za
účasť na zasadnutí komisie vo výške 15 € s podmienkou, že všetky potrebné materiály vrátane
zápisnice zo zasadnutia komisie pripraví predseda tejto komisie, členovia komisie bez nároku na
odmenu. Termín zúčtovania odmien vo výplatnom termíne za mesiac december príslušného
kalendárneho roka, splatnosť odmien do 8. januára nasledujúceho roka. K tomuto bodu vystúpil
poslanec Daniel Palkech s návrhom, aby predseda komisie nemal žiadnu odmenu, ak všetky
materiály k zasadnutiam komisií vypracuje obecný úrad. S týmto návrhom poslanci súhlasili.
Ďalej vystúpila ekonómka obce Ing. Hana Zubáková s návrhom, aby sa ako jeden z bodov zásad
odmeňovania vložil bod, že poslanec sa môže vzdať nároku na odmenu za účasť na zasadnutí OZ
a odmenu v zmysle čl. 2 ods. 3. S týmto návrhom tiež poslanci vyjadrili súhlas. V zmysle týchto
návrhov budú vypracované nové Zásady odmeňovania poslancov OZ v Ostrove.
Následne hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 schválili Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrove podľa vyššie uvedeného návrhu.
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že je uverejnený inzerát na uvoľnené miesto referenta
na obecnom úrade, nakoľko Lukáš Pavlech rozviazal pracovný pomer k 31.12.2014. Požiadal
poslancov, že v prípade, ak by mali vedomosť o niekom, kto by vyhovoval podmienkam prijatia
na voľné miesto, aby ho oslovili. Žiadosti sa prijímajú do 19.12.2014 do 12:00 hod.
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Starosta obce prezentoval poslancom svoj návrh, aby na webovej stránke obce boli zverejnené
fotky starostu obce a poslancov s ich kontaktnými údajmi, telefónne číslo, e-mail. Poslanci
nemali pripomienky k tomuto návrhu.
Ďalej starosta obce informoval poslancov o tom, že je potrebné určiť zástupcu obce z radov
novozvolených poslancov do Rady školy pri MŠ v Ostrove a Rady školy pri ZŠ v Ostrove.
Navrhol do Rady školy pri MŠ v Ostrove poslanca JUDr. Jozefa Bolješika, poslanci tento návrh
schválili hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 (JUDr. Jozef Bolješik), nehlasoval: 0.
Ako zástupcu do Rady školy pri ZŠ v Ostrove navrhol poslanca Petra Bielika, poslanci tento
návrh taktiež schválili, a to hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 (Peter Bielik), nehlasoval: 0.
Tiež informoval poslancov, že dňa 17.12.2014 o 17:00 hod. bude prehliadka nových priestorov
MŠ, ZŠ a ŠJ pri MŠ Ostrov a ktorí poslanci majú záujem môžu sa jej zúčastniť.
Na záver tohto bodu starosta obce predložil poslancom žiadosť bývalej starostky, PhDr. Dany
Borovskej, o preplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky za rok 2013 a rok 2014, a to 27 dní.
V tejto časti vystúpil poslanec Ing. Juraj Bielik s tým, že bývalá starostka obce za roky jej
pôsobenia urobila pre rozvoj obce veľa, veľa času strávila pracovnými aktivitami, prípravou
odovzdania agendy novozvolenému starostovi obce a je správne, aby sa jej žiadosti vyhovelo.
Starosta obce v krátkosti pripomenul poslancom preberací protokol, s bývalou starostkou sa však
osobne pri preberaní nestretol. Navrhol, aby sa žiadosti vyhovelo. Následne poslanci
hlasovaním: za: 5 (Ing. Juraj Bielik, Beáta Brašková, Marek Gajdoš, Daniel Palkech, Miloš
Žažo), proti: 1 (JUDr. Jozef Bolješik), zdržal sa: 2 (Peter Bielik, Mgr. Ľubomír Valo),
nehlasoval: 0 zobrali predloženú žiadosť na vedomie a schválili preplatenie nevyčerpanej
dovolenky bývalej starostke obce v plnom rozsahu, t.j. 27 dní.
K bodu č. 10:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec. Starosta obce informoval poslancom, že z dôvodu
schvaľovania finančného rozpočtu na rok 2015 a schvaľovania predĺženia nájomných zmlúv
bude ešte jedno zasadnutie OZ, a to 29.12.2014 o 18:00 hod., väčšina prítomných poslancov
ústne potvrdila svoju účasť. Dňa 23.12.2014 sa uskutoční zasadnutie komisie sociálnej a bytovej
politiky z dôvodu posúdenia predložených žiadostí o nové nájomné zmluvy. Taktiež starosta
oboznámil poslancov OZ s jeho predstavou konania zasadnutí OZ, aspoň jedenkrát za dva
mesiace oficiálne, jedenkrát za dva mesiace neformálne. Termíny zasadnutí OZ na rok 2015 sa
budú schvaľovať na nasledujúcom zasadnutí OZ.
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K bodu č. 11:
Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 23.12.2014
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce
Zapisovateľka:
Ing. Hana Zubáková

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

JUDr. Jozef Bolješik

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

Beáta Brašková

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

Overovatelia:
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