OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 10.03.2014 v zasadacej
miestnosti Obecného úradu v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) AE group - ponuka spolupráce v oblasti rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci
Ostrov
4) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5) Návrh na schválenie komisie na vyhodnotenie grantového programu (M1)
6) Obecný grantový program na rok 2014 – vyhodnotenie žiadostí komisiou, návrh na
prijatie uznesenia (M2)
7) Rôzne (M3)
8) Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 (M4)
9) Záver
K bodu č. 1:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie OZ v Ostrove otvorila a viedla starostka obce PhDr. Dana Borovská. Privítala
poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a prítomných občanov. Všetci
pozvaní dostali pozvánku a materiály k jednotlivým bodom programu e-mailovou poštou.
Následne skonštatovala, že je prítomných 6 poslancov, neprítomní - Mgr. Pavol Kabát, Ing.
Ľubomír Marci, Vojtech Dekan sa ospravedlnili, OZ je uznášaniaschopné a vyzvala 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 bol určený - Lukáš Pavlech
Za overovateľov zápisnice boli určení:
 Mgr. Simona Vatrtová
 Miloš Žažo
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie.
K bodu č. 3:
AE group - ponuka spolupráce v oblasti rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Ostrov
Zástupcovia firmy AE group predstavili poslancom OZ a starostke návrh riešenia výmeny
a modernizácie verejného osvetlenia. Financovanie bude zabezpečené formou splátok vo výške
ušetrených zdrojov. Ing. Bielik sa informoval u zástupcov firmy kto bude znášať náklady na
projekt a poradenskú činnosť. Bol oboznámený, že tieto náklady budú prenesené na realizátora.
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Následne zástupcovia firmy zo zasadnutia OZ odišli. Poslanci odporučili starostke preveriť
referencie v obciach kde bola modernizácia VO týmto spôsobom uskutočnená.
K bodu č. 4:
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadania OZ vykonala Mgr. Simona Vatrtová. Starostka
skonštatovala, že uznesenia sú buď splnené alebo sa priebežne plnia.
V závere tohto bodu dala starostka slovo prítomnému občanovi – Jozefovi Šimovi, ktorý na
dataprojektore oboznámil poslancov OZ so vzniknutou situáciou ohľadne žiadosti o odkúpenie
nehnuteľností vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 – pozemku parcela registra „C“ parc. č.
434/1 o výmere 251 m2, kde skonštatoval, že podľa pôvodnej kúpnej zmluvy z roku 1955
uzatvorenej jeho rodičmi, boli títo presvedčení, že predmetný pozemok bol už v ich vlastníctve.
V zmluve sa píše, že sa jedná o pozemok medzi novým korytom a parcelami č. 435 a č. 436, to
znamená, že parcela č. 434 v nej vôbec nie je spomínaná. Parcela č. 434 musela vzniknúť
následne pri zmenách výmerov pozemkov v katastri. Vyjadril sa, že ak by zostala cena za m 2 vo
výške 7 €/m2, tak má záujem o kúpu len prednej časti, kde sa nachádza vstup na pozemok
a brána, čo predstavuje cca 20 – 30 m2. Po prezentácii p. Šimo odišiel zo zasadnutia OZ a toto
pokračovalo v rokovaní podľa programu. K tejto problematike sa OZ vyjadrí v závere rokovania.
K bodu č. 5:
Návrh na schválenie komisie na vyhodnotenie grantového programu (M1)
Starostka obce navrhla komisiu na vyhodnotenie grantového programu z rozpočtu obce
v zložení: Ing. Peter Jančík, Mgr. Simona Vatrtová a Miloš Žažo.
Poslanci návrh hlasovaním za: 4 proti: 0, zdržal sa: 2 nehlasoval: 0 schválili.
Zasadnutie OZ bolo prerušené, kým zasadne komisia na vyhodnotenie grantového programu
z rozpočtu obce a podá stanovisko k predloženým žiadostiam. Po návrate členov komisie
pokračovalo OZ v schválenom programe.
K bodu č. 6:
Obecný grantový program na rok 2014 – vyhodnotenie žiadostí komisiou, návrh na prijatie
uznesenia (M2)
Starostka obce prečítala poslancom stanovisko komisie OZ vytvorenej za účelom posúdenia
žiadosti o poskytnutie grantu na rok 2014 a jej odporúčania v súvislosti s poskytnutím grantu.
Grant sa poskytuje v súlade so VZN obce Ostrov č. 4/2009, ktorým sa určujú podmienky
poskytovania grantov, príspevkov a dotácií z rozpočtu obce Ostrov.
Stanovisko komisie poslanci OZ zobrali na vedomie hlasovaním za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0.
Komisia odporúča poskytnúť finančné prostriedky na grant v roku 2014 v rámci schváleného
rozpočtu obce na rok 2014 obecnému futbalovému klubu:
TJ Slovan Ostrov na projekt pod názvom: „Reprezentácia obce vo futbalových súťažiach v rámci
TTSK (4 tímy) a vytvorenie stolnotenisového oddielu“ v celkovej sume 6 000,00 EUR, pričom
5200,- € sa použije na činnosť futbalového oddielu a 800,- € pre vytvorenie stolnotenisového
oddielu. Obec Ostrov poukáže finančné prostriedky po splnení náležitostí vyplývajúcich zo VZN
Obce Ostrov č. 4/2009 a to v dvoch rovnakých splátkach, prvú po podpise zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami a druhú do 30.06.2014. Podmienky poskytnutia grantu:
 grant nemožno použiť na alkohol, tabakové výrobky, odmeny funkcionárom, nákup
občerstvenia, pohonných hmôt a na výdavky spojené s hosťovaním hráčov,
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 príjemca grantu je povinný usporiadať minimálne jedno spoločensko-športové podujatie
a minimálne jeden futbalový turnaj v letných mesiacoch (jún – august),
 participácia TJ Slovan Ostrov pri organizovaní obecných kultúrno-spoločenských
podujatí ,
 všetky tieto podmienky zadefinuje Obec Ostrov prostredníctvom obecného úradu v
Zmluve o poskytnutí grantu uzatvorenej medzi žiadateľom o dotáciu a Obcou Ostrov ako
aj spôsob čerpania grantu.
Po krátkej diskusii poslanci návrh komisie hlasovaním za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
schválili.
K bodu č. 7:
Rôzne (žiadosti, prevody majetku, sťažnosti, ...)
Starostka obce predložila poslancom v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ostrove na kalendárny rok 2014, ktoré sa stanovujú
nasledovne:
10.03.2014
23.06.2014
08.09.2014
15.12.2014
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
Poslanci návrh hlasovaním za: 4 proti: 2 (JUDr. Jozef Bolješik, Jozef Tkácz), zdržal sa: 0
nehlasoval: 0 schválili.
Starostka obce predložila poslancom nové geometrické plány k predajom pozemkov:
 Geometrický plán č. 294/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/29 a na vyznačenie
práva uloženie inžinierskej siete na parc. č. 243/22, 243/29, zo dňa 18.12.2013,
vypracovaného Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové,
overeného OÚ Piešťany, katastrálny odbor, dňa 16.01.2014 pod č. 10/14. Geometrickým
plánom č. 294/2013 bol z pôvodnej parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere
124 m2, zapísanej na LV č. 200, k. ú. Malé Orvište vytvorený:
- pozemok parc. č. 243/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m 2 a pozemok parc. č.
243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2.
Uznesením č. 10/09/2013 zo dňa 09.09.2013 pod písm. D) Obecné zastupiteľstvo schválilo
prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov:
- nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“ parc. č.
243/22, zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m 2, k. ú. Malé Orvište, ktorý bol
vytvorený GP č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/28, vypracovaný Geodetickou
kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, overený SK Piešťany dňa
31.07.2013 pod číslom 433/13, za cenu 2,50 Eur/m2 do vlastníctva nadobúdateľa Daniela
Palkecha a manž. Andrei Palkechovej rod. Čentíkovej, obaja bytom Ostrov 78, 922 01 Ostrov za
podmienok uvedených v uznesení Obecného zastupiteľstva č. 10/09/2013 zo dňa 09.09.2013
písm. D).
Žiadateľ predložil nový GP č. 294/2013 č. 294/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/29 a na
vyznačenie práva uloženie inžinierskej siete na parc. č. 243/22, 243/29, zo dňa 18.12.2013,
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vypracovaného Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové,
overeného OÚ Piešťany, katastrálny odbor, dňa 16.01.2014 pod č. 10/14, ktorým bol z pôvodnej
parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m 2, zapísanej na LV č. 200, k. ú. Malé
Orvište vytvorený:
- pozemok parc. č. 243/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m 2
a pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m 2.
Pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2 podľa GP č.
201/2013, ktorého prevod do vlastníctva nadobúdateľa Daniela Palkecha a manž. Andrei
Palkechovej rod. Čentíkovej, obaja bytom Ostrov 78, 922 01 Ostrov, bol schválený uznesením
OZ č. 10/09/2013 zo dňa 09.09.2013 písm. D), je totožný s pozemkom vytvoreným GP č.
294/2013 ako pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m 2
Poslanci OZ následne schválili prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
- nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“ parc. č.
243/22, zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m 2, k. ú. Malé Orvište, ktorý bol
vytvorený GP č. 294/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/29 a na vyznačenie práva uloženie
inžinierskej siete na parc. č. 243/22, 243/29, zo dňa 18.12.2013, vypracovaného Geodetickou
kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, overeného OÚ Piešťany,
katastrálny odbor, dňa 16.01.2014 pod č. 10/14, za cenu 2,50 Eur/m2 do vlastníctva
nadobúdateľa Daniela Palkecha a manž. Andrei Palkechovej rod. Čentíkovej, obaja bytom
Ostrov 78, 922 01 Ostrov za podmienok uvedených v uznesení Obecného zastupiteľstva
Uložilo obecnému úradu, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti
súvisiace s týmto prevodom majetku obce Ostrov.
Poslanci prevod majetku hlasovaním za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.
 Geometrický plán č. 294/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/29 a na vyznačenie
práva uloženie inžinierskej siete na parc. č. 243/22, 243/29, zo dňa 18.12.2013,
vypracovaného Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové,
overeného OÚ Piešťany, katastrálny odbor, dňa 16.01.2014 pod č. 10/14. Geometrickým
plánom č. 294/2013bol z pôvodnej parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere
124 m2, zapísanej na LV č. 200, k. ú. Malé Orvište vytvorený:
- pozemok parc. č. 243/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m 2
a pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2.
Obec Ostrov je vlastníkom v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“ parc. č. 243/22 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 124 m2, zapísanom na LV č. 200, k. ú. Malé Orvište. Geometrickým
plánom č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/28, zo dňa 23.07.2013, vypracovaným
Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, overeným SK
Piešťany dňa 31.07.2013 pod č. 433/13 bol z pôvodnej parc. č. 243/22 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 124 m2, zapísanej na LV č. 200, k. ú. Malé Orvište vytvorený:
- pozemok parc. č. 243/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m 2
a pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m 2.
Uznesením č. 11/09/2013 zo dňa 09.09.2013 pod písm. C) Obecné zastupiteľstvo schválilo
prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov:
- nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 novovzniknutého pozemku
parcela registra „C“ parc. č. 243/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, k. ú. Malé
Orvište, ktorý bol vytvorený GP č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/28,
vypracovaný Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, overený
SK Piešťany dňa 31.07.2013 pod číslom 433/13, za cenu 2,50 Eur/m2,
do vlastníctva nadobúdateľa Vojtecha Dekana a manž. Beáty Dekanovej, rod. Košútovej, obaja
bytom Ostrov 80, 922 01 Ostrov za podmienok uvedených v uznesení Obecného zastupiteľstva
č. 10/09/2013 zo dňa 09.09.2013 písm. C).
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Žiadateľ predložil nový GP č. 294/2013 č. 294/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/29 a na
vyznačenie práva uloženie inžinierskej siete na parc. č. 243/22, 243/29, zo dňa 18.12.2013,
vypracovaného Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 8894/30, Vrbové,
overeného OÚ Piešťany, katastrálny odbor, dňa 16.01.2014 pod č. 10/14, ktorým bol z pôvodnej
parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m 2,
zapísanej na LV č. 200, k. ú. Malé Orvište vytvorený:
- pozemok parc. č. 243/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m 2
a pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m 2.
Pozemok parc. č. 243/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m 2 vytvorený GP č.
201/2013, ktorého prevod do vlastníctva nadobúdateľa Vojtecha Dekana a manž. Beáty
Dekanovej, rod. Košútovej, obaja bytom Ostrov 80, 922 01 Ostrov, bol schválený uznesením OZ
č. 11/09/2013 zo dňa 09.09.2013 písm. C), je totožný s pozemkom vytvoreným GP č. 294/2013
ako novovzniknutý pozemok parc. č. 243/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2.
Poslanci OZ následne schválili prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
- nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 novovzniknutého pozemku parcela
registra „C“ parc. č. 243/29, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m 2, k. ú.
Malé Orvište, ktorý bol vytvorený GP č. 294/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/29 a na
vyznačenie práva uloženie inžinierskej siete na parc. č. 243/22, 243/29, zo dňa 18.12.2013,
vypracovaného Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové,
overeného OÚ Piešťany, katastrálny odbor, dňa 16.01.2014 pod č. 10/14, za cenu 2,50 Eur/m 2 do
vlastníctva nadobúdateľa Vojtecha Dekana a manž. Beáty Dekanovej, rod. Košútovej, obaja
bytom Ostrov 80, 922 01 Ostrov, za podmienok uvedených v uznesení Obecného zastupiteľstva
č. 11/09/2013 zo dňa 09.09.2013 písm. C).
OZ uložilo obecnému úradu, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti
súvisiace s týmto prevodom majetku obce Ostrov.
Poslanci prevod majetku hlasovaním za: 5 proti: 0, zdržal sa: 1 (Vojtech Dekan), nehlasoval: 0,
schválili.


Uznesením OZ v Ostrove č. 17/12/2013 zo dňa 16.12.2013 bol schválený zámer nájmu pozemku vo vlastníctve obce Ostrov – časť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v
podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“ parc. č. 432/67 o výmere 2,00 m2, k. ú. Ostrov,
zapísanej Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Piešťany na LV č. 900 za
účelom umiestnenie reklamného zariadenia. Celková výmera pozemku je 2906 m2.
Keďže boli zabezpečené všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti starostka navrhuje
schválenie nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov- časti
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“ parc. č.
432/67 o výmere 2 m2, zapísanom na LV 900, k. ú. Ostrov, zapísanej na LV č. 900, k. ú. Ostrov,
za celkový nájom 504,00 €/ ročne s účinnosťou od 01.01.2014 na dobu 1 roka. Nájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa spočíva v nasledovných skutočnostiach:
 spoločnosť LOMBARD s.r.o. obci Ostrov dlhodobo poskytuje internetové služby, s
ktorými je spokojná a neuvažuje o zmene poskytovateľa týchto služieb, plocha, ktorá je
predmetom nájmu neprináša obci žiaden majetkový prospech, jedná sa o plochu verejnej
zelene a doposiaľ nikto neprejavil záujem o jej odplatné využitie umiestnením reklamného
zariadenia,
 cena nájmu navrhovaná spoločnosťou Lombard, s. r. o. bude započítavaná s cenou
internetových služieb poskytovaných na obecnom úrade a kultúrno-spoločenskom centre,
čo je pre obec výhodné nakoľko ušetrí finančné prostriedky, v súčasnosti spoločnosť
bezodplatne poskytuje internetové služby v Základnej škole v Ostrove.
Poslanci nájom majetku hlasovaním za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.
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Žiadosť JUDr. Bolješika st. a manž., o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu od obce
Ostrov na pozemkoch v k. ú. Ostrov , parc. č. 300/1, parc. č. 300/2, parc. č. 300/3 a parc.
č. 303.
V súvislosti s touto žiadosťou starostka informovala OZ, že v súlade s uznesením OZ č.
18/12/2013 zo dňa 16.12.2013 oslovila znalkyňu na vypracovanie znaleckého posudku. Po čase
ju znalkyňa oslovila a oznámila jej, že nebude robiť tento úkon, nakoľko bola kontaktovaná zo
strany záujemcu o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu od obce a má obavu z možnosti
zasahovania do vykonania znaleckého posudku. Starostka konštatuje, že mala s touto znalkyňou
veľmi seriózny a korektný vzťah. Ďalej dodáva, že doposiaľ sa nestalo, že by zo strany
kupujúceho bol znalec oslovený či kontaktovaný za účelom vyjadrenia svojho názoru či pohľadu
na oceňovanú nehnuteľnosť. Obec pri objednávaní tejto služby poskytla vždy znalcovi len
potrebné informácie a podklady k vypracovaniu posudku na ocenenie nehnuteľnosti. Táto
skutočnosť obci spôsobila nepríjemnosť a problém hlavne v tom, že bola nastavená veľmi dobrá
spolupráca zo znalcom založená na dôvere. Pokiaľ zastupiteľstvo trvá na odpredaji
spoluvlastníckeho podielu obce bude oslovený nový znalec. Za účelom vyhnúť sa situácii, ktorá
už vznikla nebude vopred informovať zastupiteľstvo o znalcovi. Zastupiteľstvo informáciu
zobralo na vedomie. K danej veci nebolo prijaté nové uznesenie.
 Starostka obce v tomto bode oboznámila poslancov s ďalšou činnosťou:


Informovala poslancov o priebehu zimnej údržby, ktorá vzhľadom na počasie nebola
potrebná, až na jeden deň, kedy sa vytvorila nebezpečná námraza. Nepodarilo sa jej však
v skorých ranných hodinách (ani počas dňa) skontaktovať s predsedom PD, aby požiadala
o posýpanie miestnych komunikácii. Tento stav zostal nedoriešený. Našťastie
v poobedňajších hodinách sa podmienky zlepšili. Po dohode s predsedom PD obec
pripravila Zmluvu o poskytovaní služieb s PD Pokrok Ostrov na zabezpečenie zimnej
údržby pozemných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Ostrov. Na
rozdiel od predchádzajúcich období obec dostane kontakt priamo na zodpovednú osobu,
ktorá bude zimnú údržbu vykonávať.
 Začali sa práce na technickej vybavenosti pri nájomných bytových domoch. Pravidelnú
kontrolu vykonáva Ing. Drgoňa, o čom starostku obce pravidelne informuje.
 Na obci boli aktivované dve uchádzačky o zamestnanie – Daniela Hatalová a Emília
Mitošinková.
 Oboznámila poslancov s protestom prokurátora, v ktorom bolo mesto upozornené na
nezákonnosť podmienenia nájmu vypracovaním notárskej zápisnice na náklady nájomcu.
Obce sa týmto chránia pred problémami s neplatičmi a zabezpečujú ich jednoduchšie
vysťahovanie.
Poslanci tento protest hlasovaním za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie.
 Trvá nedoriešený problém s čiernou skládkou pri „Trojičke“. Starostka obce komunikuje
s Okresným úradom pre ochranu životného prostredia, ktorý sa snaží celé náklady na
odstránenie a zodpovednosť preniesť na obec. Starostka apelovala na Ing. Jančíka, ktorý
v minulom roku prisľúbil pomoc. Ing. Jančík sa vyjadril, že dohodnú so starostkou ďalší
postup. Poslanci odporučili rokovanie so Správou a údržbou ciest TTSK, za účelom
predĺženia zvodidiel okolo cesty až po predmetné miesto.
 Starostka ďalej informovala o zámere MUDr. Stanislava Palugu o prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve obce v budove súp. č. 112 na zriadenie ambulancie všeobecného
lekára. Následne navrhla, aby poslanci podporili tento záujem, nakoľko sa jedná o verejnoprospešný záujem a určite by naši občania takého služby uvítali. V prípade ich súhlasu bude
však potrebné zo strany obce tieto priestory pre potreby zriadenia ambulancie upraviť podľa
požiadaviek RÚVZ. MUDr. Paluga sa vyjadril, že v prípade predbežného odsúhlasenia jeho
zámeru nájmu týchto priestorov podá na obec oficiálnu žiadosť. Poslanec Miloš Žažo
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navrhol aj úpravu trávnatého priestoru a okolia knižnice, nakoľko je v dezolátnom stave
a najmä po daždi tu stojí voda.
Poslanci úpravu priestorov pre potreby zriadenia ambulancie všeobecného lekára v budove súp.
č. 112 o výmere 60m2 hlasovaním za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.
K bodu č. 8:
Úprava rozpočtu RO č. 8/2013 (M6)
Účtovníčka Ing. Hana Zubáková oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1/2014
podľa predloženého návrhu starostky obce.
Poslanci OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. b zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu
hlasovaním: za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 RO 1/2014 schválili.
K bodu č. 9:
Záver
V závere rokovania sa starostka vrátila k vyjadreniu Jozefa Šimu vo veci žiadosti o odkúpenie
nehnuteľností vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 – pozemku parcela registra „C“ parc. č.
434/1 o výmere 251 m2 a pozemku parcela registra „C“ parc. č. 434/2 o výmere 120 m 2,
zapísaných na LV č. 900, k. ú. Ostrov. K veci uviedla, že v prvom rade musia byť hájené záujmy
obce. V prípade, že žiadateľ Jozef Šimo, bytom Ostrov 403 preukáže relevantným spôsobom, že
nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prevodu, resp. ich časť, boli v minulosti už odkúpené jeho
starými rodičmi, resp. došlo k chybe pri ich zápise do knižnej vložky, obecné zastupiteľstvo sa
môže opätovne touto žiadosťou zaoberať. V opačnom prípade zostáva v platnosti uznesenie
prijaté OZ dňa 09.09.2013 pod č. 09/09/2013.
Po krátkej diskusii poslanci návrh hlasovaním za: 5 proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. Jančík)
nehlasoval: 0 schválili.
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starostka obce poďakovala prítomným poslancom
za účasť a zasadnutie OZ ukončila.
V Ostrove dňa 10.03.2014
––––––––––––––––––––––––
PhDr. Dana Borovská
starostka obce

Zapisovateľ:
Lukáš Pavlech

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

Overovatelia:
Mgr. Simona Vatrtová

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

Miloš Žažo

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