OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 23.5.2016 na obecnom
úrade v Ostrove v zasadačke starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO – M1
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 poslanci Mgr. Pavol Kabát a Mgr.
Ľubomír Valo), OZ je uznášaniaschopné a vyzval poslancov k schváleniu programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní Mgr. Pavol Kabát a Mgr. Ľubomír Valo) 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 - Lenka Antoliková
Za overovateľov zápisnice boli určení:
 Miloš Žažo
 Ing. Juraj Bielik
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7 (neprítomní Mgr. Pavol Kabát a Mgr. Ľubomír Valo)
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:
VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO
V tomto bode programu starosta informoval poslancov, že sú nové zmeny o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a DSO a treba určiť podmienky o nakladaní s KO a DSO, ktoré sú
zosúladené v tomto novom VZN č. 1/2016. K predloženému návrhu nemali poslanci žiadne
pripomienky a následne hlasovaním za: 7 (neprítomní Mgr. Pavol Kabát, Mgr. Ľubomír Valo)
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, uzniesli sa na VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO na
území obce Ostrov
K bodu č. 5:
Rôzne:
Poslanci zobrali na vedomie návrh nájomnej zmluvy medzi Združením obcí Bašovce, Ostrov,
Veľké Orvište so sídlom Veľké Orvište č. 17, IČO: 50186833 ako nájomcom a spoločnosťou
GRANELAM a.s., Ostrov 249, 922 01, IČO 208094 ako prenajímateľom, ktorej predmetom je
prenájom časti pozemku parc. č. 1381/1 v k.ú Veľké Orvište, zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 315 m2 a následne hlasovaním za: 7 (neprítomní Mgr. Pavol Kabát, Mgr. Ľubomír
Valo, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili nájomnú zmluvu medzi Združením obcí
Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište so sídlom Veľké Orvište č. 17, IČO: 50186833 ako nájomcom
a spoločnosťou GRANELAM a.s., Ostrov 249, 922 01, IČO 208094, ako prenajímateľom, ktorej
predmetom je prenájom časti pozemku parc. č. 1381/1 v k.ú Veľké Orvište, zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 315 m2
V ďalšej časti tohto bodu programu vyzval starosta obce, aby poslanci podali návrh na vedúceho
a členov komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia v prípade hospodárskej mobilizácie obce.
Vedúci komisie: Antoliková Lenka a členovia komisie: Ing. Hana Zubáková, Ing. Juraj Bielik
a Miloš Žažo. Poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní Mgr. Pavol Kabát, Mgr. Ľubomír Valo)
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 schválili vedúceho a členov komisie pre mimoriadne
regulačné opatrenia.
Ďalej starosta informoval poslancov, že chce zabezpečiť a osloviť firmy ohľadom ozvučenia
obce obecným rozhlasom na tie ulice, ktoré vôbec nemajú rozhlas a nasmerovať existujúce
reproduktory, aby bolo lepšie počuť hlásenie.
Starosta požiadal poslanca Ing. Bielika Juraja, či by mu vedel zistiť cenové ponuky ohľadom
posielania SMS služieb, ohľadom rozosielania občanom o dianí a novinkách v obci Ostrov,
nakoľko v obci o túto službu majú obyvatelia záujem.
Ďalej starosta informoval poslancov, že v mesiaci júl, ak bude záujem bude otvorená Materská
škola nasledovne: 1. týždeň – všetky tri škôlky (v Bašovciach, v Ostrove a vo Veľkom Orvišti)
2. týždeň – škôlka vo Veľkom Orvišti, 3.týždeň – škôlka v Bašovciach, 4. týždeň – škôlka
v Ostrove. Materskú školu v Bašovciach a vo Veľkom Orvišti môžu navštevovať aj deti
z Ostrova.
Ďalej vystúpil poslanec p. Palkech Daniel s otázkou či sa bude otvárať územný plán. Starosta
informoval poslancov, že prostredníctvom obecných novín budú informovaní občania, že môžu
pripomienkovať návrhy k obnoveniu ÚPNO.
Ďalej starosta informoval poslancov, že oplotenie ihriska a kanalizačná a vodovodná prípojka pre
TJ Ostrov sa bude vykonávať až po oslavách MDD.
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Ďalej starosta informoval poslancov, ohľadom nového verejného osvetlenia, že firma, ktorá
uskutočňovala výmenu, uskutočňuje výmenu nefungujúcich svetiel v rámci záruky, ktoré je 5
rokov.
Ďalej starosta informoval poslancov, že sa chce stretnúť so zástupcom firmy GRANELAM a.s.
Ing. Schuchmannom, a predložiť mu návrh výmeny pozemkov, ktoré patria obci Ostrov
a spoločnosti GRANELAM a.s.. Ohľadom ďalšieho postupu bude informovať poslancov.
Nakoľko aj celá asfaltová plocha za ihriskom patrí spoločnosti GRANELAM a.s., nie je možné
podať žiadosť o výrub stromov, ktoré sa tam nachádzajú, lebo obec nie je majiteľom tohto
pozemku.
K bodu č.6:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
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 1.6.2016

––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Lenka Antoliková

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

Miloš Žažo

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

Ing. Juraj Bielik

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

Overovatelia:
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