OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 6.7.2015 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
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ostrov – predĺženie platnosti
Schválenie zámeru odpredaja budovy č.128 č.124 ( ZŠ )
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, hlavnú kontrolórku obce a ostatných prítomných. Všetci pozvaní dostali
pozvánku a materiály k jednotlivým bodom programu e-mailovou poštou. Následne
skonštatoval, že je prítomných 7 poslancov, (neprítomní a ospravedlnení poslanci Mgr. Pavol
Kabát a Miloš Žažo), OZ je uznášaniaschopné a vyzval poslancov k schváleniu programu.
Poslanci hlasovaním za: 7 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili program rokovania
podľa návrhu starostu obce.
K bodu č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená - Hana Zubáková
Za overovateľov zápisnice boli určení:
 Mgr. Ľubomír Valo
 Ing. Juraj Bielik
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7 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 starosta obce Jozef Tkácz a skonštatoval,
že boli splnené.
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K bodu č. 4:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ostrov – predĺženie platnosti
Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že je potrebné schváliť predĺženie platnosti
PHSR, ktorý bol vypracovaný na obdobie 2009-2013, a to do konca roku 2015, z dôvodu, že
obec potrebuje doložiť predĺženie platnosti ako prílohu k žiadosti o poskytnutie dotácie
z eurofondov. V súčasnosti už prebiehajú prípravy na schválenie nového PHSR na obdobie
2015-2025.
Poslanci nemali žiadne pripomienky k tomuto návrhu a následne hlasovaním za: 7 proti: 0,
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, schválili predĺženie platnosti PHSR 2009-2013 do konca roka 2015.

K bodu č. 5:
Schválenie zámeru odpredaja budovy č.128 č.124 ( ZŠ )
V tejto časti bodu rokovania OZ starosta obce predložil poslancom vypracovaný znalecký
posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku, a to budovy základnej školy s.č. 128 a s.č.
124 a priľahlého pozemku, hodnota tohto majetku je 155 000 €. Zároveň vyzval poslancov
k predbežnému hlasovaniu za odpredaj uvedeného majetku. Poslanci navrhli, aby starosta obce
zabezpečil na Správe katastra Piešťany zmenu s.č. 124 na s.č. 128 a súčasne zmenu
vypracovaného znaleckého posudku, nakoľko ide o jednu budovu vo vlastníctve obce. Dve
súpisné čísla boli pridelené z dôvodu, že prístavbu pôvodnej budovy s.č. 128 realizovala obec,
v tom čase bola vo vlastníctve obce, preto bolo pridelené nové súpisné číslo č. 124. Budova
základnej školy s.č. 128 bola delimitovaná na obec od 1.7.2002. Už pominuli dôvody pre dve
súpisné čísla. Taktiež v prípade schválenia predaja by bolo výhodnejšie predávať budovu
s jedným súpisným číslom.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 proti: 0 , zdržal sa: 0 nehlasoval:0, zobrali na vedomie
znalecký posudok znalecký posudok č. 6/2015 na stanovenie všeobecnej hodnoty Základnej školy
súp.č. 124 a 128 s príslušenstvom a pozemkami parcely „C“ KN č. 223/1, 223/2, 223/3 a 223/4
v k.ú. Ostrov pre účel prevodu vlastníckych práv vypracovaný znalcom Ing. Stanislavom
Kaplanom, odporučilo starostovi obce zabezpečiť zmenu súpisného čísla 124 na súpisné číslo
128 na Správe katastra Piešťany, aby mala budova Základnej školy jedno súpisné číslo
a súčasne zabezpečiť opravu znaleckého posudku v zmysle tejto zmeny a schválilo predaj
budovy s.č. 128 postavenej na parc. č. 223/2, 223/3 a 223/4 v k.ú. Ostrov a priľahlého pozemku
č. 223/1 v k.ú. Ostrov, pričom zámer a podmienky predaja budú stanovené na nasledujúcom
zasadnutí.

K bodu č. 6:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
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K bodu č. 7:
Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 6.7.2015
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Hana Zubáková

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

Mgr. Ľubomír Valo

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

Ing. Juraj Bielik

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

Overovatelia:
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