OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 14.12.2015 na obecnom
úrade v Ostrove v 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 č. 12/2015 a 13/2015 – M1, M2
Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016 – M3
VZN Obce Ostrov 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti obce Ostrov – M4
7) VZN Obce Ostrov č. 5/2015 o miestnych daniach na území obce Ostrov– M5
8) VZN Obce Ostrov č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO na území
obce Ostrov– M6
9) Dodatok č. 3 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 – M7
10) Návrh finančného rozpočtu na roky 2016-2018 – M8
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Záver
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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 poslanci Ing. Juraj Bielik, Marek
Gajdoš), OZ je uznášaniaschopné a vyzval poslancov k schváleniu programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0, schválili program rokovania v zmysle návrhu starostu obce.
K bodu č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená - Hana Zubáková
Za overovateľov zápisnice boli určení:
 JUDr. Jozef Bolješik
 Beáta Brašková
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7 (neprítomní Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš) proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie.
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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.
K bodu č. 4:
Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a 13/2015 – M1, M2
K predloženým rozpočtovým opatreniam nemali poslanci žiadne námietky.
Následne hlasovaním za: 7 (neprítomní Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0, zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a schválili rozpočtové
opatrenie č. 13/2015 v zmysle predloženého návrhu starostu obce
K bodu č. 5:
Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016 – M3
V tejto časti rokovania OZ predložila hlavná kontrolórka v zmysle zákona poslancom návrh
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016. Poslanci nemali k tomuto návrhu pripomienky
následne hlasovaním za: 7 (neprítomní Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš) proti: 0, zdržal sa: 0
nehlasoval: 0, zobrali na vedomie návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.
polrok 2016 a schválili návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016
K bodu č. 6:
VZN Obce Ostrov 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti obce Ostrov – M4
V tejto časti bodu rokovania OZ starosta obce informoval poslancov o tom, že novelou zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa zmenil
termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, čo bolo potrebné
zapracovať do nového VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrov. Podľa návrhu
riaditeľky základnej školy v Ostrove by sa zápis detí do ZŠ konal v jeden deň, a to v stredu
v druhý aprílový týždeň. Riaditeľka ZŠ musí miesto a čas konania zápisu zverejniť na budove
základnej školy najneskôr do 1. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza začiatku zápisu
podľa §3 tohto VZN.
7
Poslanci sa následne hlasovaním za: 7 (neprítomní Ing. Juraj Bielik, Marek Gajdoš) proti: 0,
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, uzniesli na VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrov
K bodu č. 7:
VZN Obce Ostrov č. 5/2015 o miestnych daniach na území obce Ostrov– M5
V tejto časti rokovania prišiel na zasadnutie poslanec Marek Gajdoš. Poslancom bol predložený
návrh na VZN č. 5/2015 o miestnych daniach na území obce Ostrov. V tomto návrhu nebolo
navrhnuté žiadne zvýšenie dane, upravili sa podmienky dani za ubytovanie. Starosta oslovil
poslancov s tým, či niekto má návrh na zvýšenie miestnych daní.
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Poslanci nemali žiadne pripomienky a následne sa hlasovaním za: 8 (neprítomný Ing. Juraj
Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, uzniesli na VZN Obce Ostrov č. 5/2015 o miestnych
daniach na území obce Ostrov
K bodu č. 8:
VZN Obce Ostrov č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO na území
obce Ostrov– M6
V tomto bode rokovania OZ starosta obce informoval poslancov o podstatných zmenách, ku
ktorým došlo prijatím nového zákona o odpadoch. Ide predovšetkým o to, že od 1.1.2016 bolo
potrebné do VZN zapracovať poplatok za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín. Do návrhu sa zapracovala max. možná výška poplatku za kilogram DSO v zmysle
zákona, a to 0,078 € za kg. Zber DSO by prebiehal na dvore OcU, kde by poverený pracovník
obce vážil dovezený DSO, potom by občan zaplatil poplatok do pokladne obce. V predkladanom
návrhu sa neuvažuje zo zvyšovaním poplatku za komunálny odpad, jedinou zmenou je návrh,
aby študenti stredných a vysokých škôl platili poplatok za obdobie letných prázdnin, od 1.7.31.8. Taktiež by zostala zachovaná výška poplatku pre podnikateľské subjekty, s tým, že by
podnikatelia platili aj za zamestnancov, ktorí majú trvalý pobyt v obci, čo doposiaľ nebolo. Obec
bude musieť ešte zosúladiť s novým zákonom o odpadoch aj VZN o nakladaní s odpadmi na
území obce Ostrov, a to najneskôr do 30.6.2016. V tomto VZN by sa určili aj podmienky
nakladania s DSO.
K predloženému návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky a následne sa hlasovaním za: 8
(neprítomný Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, uzniesli na VZN Obce Ostrov
č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO na území obce Ostrov
K bodu č. 9:
Dodatok č. 3 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 – M7
Starosta obce informoval poslancov o tom, že došlo k zmene v pôvodne zverejnenom Dodatku č.
3 k VZN Obce Ostrov č. 1/2013, nakoľko v predkladanom návrhu finančného rozpočtu na roky
2016-2018 je zmena vo výdavkoch na mzdové prostriedky pre zamestnancov MŠ a taktiež na
prevádzkové výdavky na MŠ. Preto je v zmenenom návrhu vyššia suma na jedno dieťa v MŠ.
Poslanci nemali k zmenenému návrhu Dodatku č. 3 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
žiadne námietky a následne sa hlasovaním za: 8 (neprítomný Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal
sa: 0 nehlasoval: 0, uzniesli na Dodatku č. 3 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.
K bodu č. 10:
Návrh finančného rozpočtu na roky 2016-2018 – M8
V tomto bode rokovania starosta obce pripomenul poslancov, že dal návrh na zmenu pôvodne
zverejneného finančného rozpočtu obce Ostrov na roky 2016-2018. K zmene došlo hlavne z toho
dôvodu, že už je známa výška podielových daní pre obec Ostrov na rok 2016. Starosta navrhol
zmenu vo zvýšení výdavkov na mzdy a odvody prevádzkových pracovníkov, mzdy, odvody
a prevádzku materskej školy, v kapitálových výdavkoch na oplotenie areálu TJ.
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Poslanci nemali pripomienky k zmenenému návrhu finančného rozpočtu obce Ostrov na roky
2016-2018 a následne hlasovaním za: 8 (neprítomný Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0
nehlasoval: zobrali na vedomie návrh finančného rozpočtu na roky 2016-2018 zverejnený
27.11.2015, návrh zmien finančného rozpočtu na roky 2016-2018 predložené starostom obce,
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2018, schválili finančný
rozpočet obce Ostrov v zmysle pozmeňujúcich návrhov starostu obce a zobrali na vedomie
viacročný finančný rozpočet obce Ostrov na roky 2017-2018 v zmysle pozmeňujúcich návrhov
starostu obce
K bodu č. 11:
Rôzne
Na úvod tohto bodu rokovania starosta predniesol poslancom návrh, na ktorom sa dohodli
spoločne so starostami obcí Veľké Orvište a Bašovce, a to založenie združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište so sídlom vo Veľkom Orvišti, pričom predmetom činnosti
združenia obcí by bolo najmä starostlivosť o životné prostredie v oblasti odpadov a odpadových
vôd, oblasť školstva, kultúry. Podstatou založenia združenia je väčší predpoklad získavania
a využívania domácich a zahraničných zdrojov na podporu rozvoja obcí. Je potrebné schváliť
uzatvorenie Zmluvy o združení obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište a Stanovy združenia, aby
mohlo dôjsť k jeho zápisu.
Poslanci nemali žiadne námietky k uzatvoreniu Zmluvy o združení obcí Bašovce, Ostrov, Veľké
Orvište ani k Stanovách združenia a hlasovaním za: 8 (neprítomný Ing. Juraj Bielik) proti: 0,
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, schválili uzavretie Zmluvy o zriadení združenia obcí Bašovce, Ostrov,
Veľké Orvište so sídlom vo Veľkom Orvište s dohodnutým predmetom činnosti a Stanovy
združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište so sídlom vo Veľkom Orvišti.
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že je potrebné schváliť termíny konania zasadnutí OZ
na rok 2016 a stále body programu rokovania OZ, pričom v návrhu termínov boli zasadnutia
ponechané na pondelok a pokiaľ nemajú poslanci námietky tak čas začatia konania by zostal
nezmenený o 19:00 hod.
Poslanci nemali námietky k termínom konania a stálym bodom programu rokovania OZ na rok
2016 a následne hlasovaním za: 8 (neprítomný Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0
nehlasoval: 0, schválili 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 2016 a stále body programu
rokovania OZ v zmysle návrhu starostu obce.
V ďalšej časti tohto bodu rokovania predložil starosta obce poslancom žiadosť Jozefa Šimu
a manž. Andrei, obaja trvale bytom Ostrov 403 o prehodnotenie ceny za odpredaj pozemkov,
a to pozemku parc. č. 434/1 a 434/2 v k.ú. Ostrov, schválenej uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 09/09/2013 zo dňa 09.09.2013. Ďalej bol žiadateľmi predložený znalecký
posudok číslo 96/2015 vypracovaný Ing. Imrichom Reichelom, Krajinská cesta 2961/50,
Piešťany, na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v obci Ostrov, pozemkov parc. č.
434/1 ostatné plochy o výmere 251 m2 a 434/2 ostatné plochy o výmere 120 m2 v k.ú. Ostrov,
pre právny účel prevodu vlastníctva, ktorý stanovuje hodnotu predmetných pozemkov na 2,46
€/m2. Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k predloženej žiadosti, či súhlasia so znížením
ceny v zmysle predloženého znaleckého posudku, samozrejme, že cena by sa stanovila, tak ako
je schválená cena pozemkov - predzáhradok vo výške 2,50 m2. Taktiež by sa schválil zámer
prevodu nehnuteľného majetku obce Ostrov ako prevod podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
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zreteľa, a to z dôvodu, že predmetné pozemky užívali starí rodičia nadobúdateľa nepretržite
v dobrej viere od r. 1955 následne nadobúdateľ, pričom pozemok parc. č. 434/1 je zastavaný
garážou a drobnou stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a zároveň tvorí časť dvora k rodinnému
domu súp. č. 220, ktorý je vo vlastníctve nadobúdateľa, a pozemok parc. č. 434/2 je prístupný
cez pozemok parc. č. 434/1 a je nadobúdateľom využívaný ako časť záhrady k rodinnému domu
súp. č. 220.
Poslanci nemali k návrhu starostu obce žiadne pripomienky a následne hlasovaním za: 8
(neprítomný Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť
Jozefa Šimu a manž. Andrei, obaja trvale bytom Ostrov 403 o prehodnotenie ceny za odpredaj
pozemkov, zrušili pôvodné uznesenie č. 09/09/2013 zo dňa 09.09.2013 a schválili zámer na
prevod nehnuteľného majetku obce Ostrov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to: pozemku parcela registra „C“ parc. č.
434/1 ostatné plochy o výmere 251 m2 a pozemku parcela registra „C“ parc. č. 434/2 ostatné
plochy o výmere 120 m2 v k.ú. Ostrov, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Okresným
úradom Piešťany, katastrálny odbor, na LV č. 900 k.ú. Ostrov vo výlučnom vlastníctve Obce
Ostrov, do výlučného vlastníctva nadobúdateľa Ing. Jozefa Šimu a manž. Ing. Andrei Šimovej
rod. Balúnovej, obaja bytom Ostrov 403, 922 01 Ostrov, za kúpnu cenu 2,50 €/m2, ako prevod
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že prevádzané pozemky užívali starí
rodičia nadobúdateľa Ing. Jozefa Šimu nepretržite v dobrej viere od r. 1955, následne
nadobúdateľ, pričom pozemok parc. č. 434/1 je zastavaný garážou a drobnou stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa a zároveň tvorí časť dvora k rodinnému domu súp. č. 220, ktorý je vo
vlastníctve nadobúdateľa, a pozemok parc. č. 434/2 je prístupný cez pozemok parc. č. 434/1 a je
nadobúdateľom využívaný ako časť záhrady k rodinnému domu súp. č. 220.
Ďalej starosta obce informoval prítomných poslancov, že bol vypracovaný znalecký posudok č.
137/2015 Ing. Miroslavou Helegda, Borovce č. 15 na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku
parc. č. 42/48 v k.ú. Malé Orvište pre účel zamýšľaného prevodu, ktorý stanovuje hodnotu
pozemku na 15,65 € / m2. Tento pozemok je vo vlastníctve Jána Zenkaya a manž. Jarmily
Zenkayovej, obaja trvale bytom Ostrov 419. Taktiež bol vypracovaný geometrický plán č.
428/2015 na oddelenie pozemku parc. č. 42/48 zo dňa 10.12.2015, vypracovaný Geodetickou
kanceláriou Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, ktorým je z pôvodnej parcely registra
„C“ parc. č. 42/18 záhrady o výmere 546 m2, zapísanej na LV č. 273 k.ú. Malé Orvište,
vytvorený pozemok parcela registra „C“ parc. č. 42/48 záhrady o výmere 64 m2. Uvedený
pozemok navrhuje starosta obce odkúpiť z dôvodu vybudovania prístupovej komunikácie
k pozemkom, na ktorých sa plánuje individuálna bytová výstavba. Všetky právne úkony spojené
s prevodom nehnuteľnosti do vlastníctva zabezpečia predávajúci. Kúpnu zmluvu pripraví
predávajúci a vklad do Katastra nehnuteľností a poplatky s ním súvisiace obec.
Poslanci nemali žiadne námietky a následne hlasovaním za: 8 (neprítomný Ing. Juraj Bielik)
proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 zobrali na vedomie znalecký posudok č. 137/2015 Ing.
Miroslavou Helegda, Borovce č. 15 na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 42/48
v k.ú. Malé Orvište pre účel zamýšľaného prevodu, ktorý stanovuje hodnotu pozemku na 15,65 €
/ m2, geometrický plán č. 428/2015 na oddelenie pozemku parc. č. 42/48 zo dňa 10.12.2015,
vypracovaný Geodetickou kanceláriou Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, ktorým je z
pôvodnej parcely registra „C“ parc. č. 42/18 záhrady o výmere 546 m2, zapísanej na LV č. 273
k.ú. Malé Orvište, vytvorený pozemok parcela registra „C“ parc. č. 42/48 záhrady o výmere 64
m2 a schválili odkúpenie pozemku v k.ú. Malé Orvište parcela registra „C“ parc. č. 42/48
záhrady o výmere 64 m2, novoutvoreného Geometrickým plánom č. 428/2015 na oddelenie
pozemku parc. č. 42/48 zo dňa 10.12.2015, vypracovaným Geodetickou kanceláriou Roman
Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, z parcely registra „C“ parc. č. 42/18 záhrady o výmere
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546 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Malé Orvište, zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom
Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, na LV č. 273 k.ú. Malé Orvište, ktorej vlastníkmi
sú Ján Zenkay a manž. Jarmila Zenkayová rod. Jakubičková, obaja bytom Ostrov 419, 922 01
Ostrov, do výlučného vlastníctva Obce Ostrov za kúpnu cenu 15,65 € za 1 m2, celková kúpna
cena predmetného pozemku predstavuje sumu 1 001,60 €. Dôvodom odkúpenia predmetného
pozemku do vlastníctva obce je vybudovanie miestnej komunikácie za účelom umožnenia
realizácie individuálnej bytovej výstavby v predmetnej časti obce.
Starosta obce predložil poslancom návrh dohody o finančnom vysporiadaní výdavkov medzi
Obcou Ostrov a spoločnosťou BP CAFFE, s.r.o., ako súčasným vlastníkom nehnuteľnosti,
budovy bývalej základnej školy, Ostrov s.č. 128, a to z dôvodu vysporiadania výdavkov za
dodávku plynu na toto odberné miesto. Obec Ostrov má podpísanú Zmluvu o dodávke plynu na
toto odberné miesto do 31.12.2016, na základe tejto zmluvy boli obci Ostrov verejným
obstarávaním upravené výhodnejšie podmienky na odber zemného plynu pre všetky odberné
miesta, ktorých vlastníkom je Obec Ostrov. Predmetom tejto dohody je úprava vzťahov
účastníkov v súvislosti s dodávkou plynu počas trvania Zmluvy o dodávke plynu číslo
6300220128, a to do 31.12.2016. Jedná sa o vyúčtovanie plynu za rok 2015 a platenie
zálohových platieb v roku 2016.
Poslanci nemali k predloženému návrhu dohody o finančnom vysporiadaní výdavkov žiadne
pripomienky a následne hlasovaním za: 8 (neprítomný Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie návrh a následne schválili uzavretie Dohody o finančnom
vysporiadaní výdavkov na spotrebu zemného plynu v budove s.č. 128, k.ú. Ostrov medzi Obcou
Ostrov a spoločnosťou BP CAFFE, s.r.o., Ostrov 128 IČO: 46656626 v zmysle predloženého
návrhu.
V závere tohto bodu rokovania starosta obce informoval prítomných poslancov, že sa uvoľnia
priestory budovy s.č. 287, ktoré sa sprístupnili pre potreby záujemcov o posilňovanie, nakoľko
už nie je z ich strany záujem o využívanie týchto priestorov. Do nasledujúceho zasadnutia OZ sa
môžu poslanci vyjadriť, na aké účely by sa tento majetok v budúcnosti mohol využívať. Prípadne
sa môže schváliť zámer prenájmu tejto nehnuteľnosti.
K bodu č. 12:
Diskusia
V diskusii vystúpil poslanec JUDr. Jozef Bolješik s návrhom na zvýšenie mesačného platu
starostu obce. Svoj návrh zdôvodnil tým, že starostovi obce sa už počas svojho krátkeho
pôsobenia vo funkcii zabezpečiť veľa aktivít pre rozvoj obce, a to nielen vybudovanie detského
ihriska, podarilo sa získať dotáciu na obnovu interiéru domu smútku, modernizáciu verejného
osvetlenia, ale sa aj zorganizovalo viacero kultúrnych podujatí, či v rámci troch obcí športová
olympiáda BOVO. Navrhol zvýšenie platu starostu obce o 20 %.
Prítomní poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky a následne hlasovaním za: 8 (neprítomný
Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 zobrali na vedomie že na základe uznesenia
č. 05/04/2015 zo dňa 13.4.2015 bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného
zastupiteľstva podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, čo po uplatnení
priemernej mzdy zamestnanca v NH za rok 2014 znamená – na základe § 3 ods. 1 citovaného
zákona – od 1.1.2015 sumu 1 699 € a schválili podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona
a s účinnosťou od 01.01.2016 plat starostu v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu
o 20 %, t. j. na sumu 2 039,00 €
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K bodu č. 13:
Záver

Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 14.12.2015
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce
Zapisovateľka:
Hana Zubáková

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

JUDr. Jozef Bolješik

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

Beáta Brašková

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

Overovatelia:

7

