OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 24.10.2016 na obecnom
úrade v Ostrove v 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
Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 – M1
Rozpočtové opatrenie č. 11/2016 – M2
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 Ing. Juraj Bielik, Mgr. Pavol
Kabát/ OZ je uznášaniaschopné a vyzval poslancov k schváleniu programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní Ing. Juraj Bielik, Mgr. Pavol Kabát) 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:
 Peter Bielik
 JUDr. Jozef Bolješik
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7 (neprítomní Ing. Juraj Bielik, Mgr. Pavol Kabát) 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.
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K bodu č. 4:
Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 – M1
V tejto časti rokovania poslanci OZ prerokovali predložený návrh starostu obce na rozpočtové
opatrenia č. 10/2016 v zmysle VP č. 1/2013.
Poslanci nemali k predloženému rozpočtovému opatreniu žiadne pripomienky a následne
hlasovaním za: 7 (neprítomní Ing. Juraj Bielik, Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0
nehlasoval: 0, zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 v zmysle VP č. 1/2013.
K bodu č. 5:
Rozpočtové opatrenie č. 11/2016 – M2
Starosta obce vysvetlil poslancom niektoré navrhované zmeny, ktoré boli zapracované do tohto
rozpočtového opatrenia, a to energetický audit v kultúrnom dome a nové vypracovanie projektu
kultúrneho domu, ďalej oplotenie cintorína. Starosta oslovil poslancov, aký plot by si
predstavovali okolo cintorína. Vystúpil poslanec p. Daniel Palkech, ktorý navrhol plot stĺpikový
a zeleň z vonkajšej strany od hlavnej cesty. Poslanec p. Bielik Peter navrhol betónový plot,
poslanec p. Miloš Žažo z pletiva a betónové iba stĺpiky. V budúcom roku sa rozhodne, z akého
materiálu sa bude robiť oplotenie a výstavba oplotenia sa zapracuje do budúcoročného rozpočtu.
Poslanci následne schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2016 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 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:
Čerpanie rezervného fondu obce Ostrov na nasledovné akcie:
- výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 65 000 €.
- kanalizačnú prípojku k TJ vo výške 4 200 €
- rekonštrukciu a modernizáciu verejného rozhlasu vo výške 6 000 €
- nákup traktora s príslušenstvom vo výške 60 000 €
- vybudovanie studne na Nám. Sv. Terezky vo výške 3 000 €
- vybudovanie nového detského ihriska v areály ZŠ,MŠ vo výške 18 000 €
- vybudovanie parkoviska pred ambulanciou s.č. 112 - projekt + doklady vo výške 2 000 €
- nákup 2 meračov rýchlosti vo výške 5 000 €
- aktualizáciu územného plánu obce Ostrov vo výške 18 000 €
- nákup stanov na kultúrne akcie vo výške 6 000 €
- klimatizáciu na obecný úrad vo výške 1 890 €
- nákup traktorovej kosačky vo výške 2 880 €
- nákup 2 kusov ponorných čerpadiel vo výške 5 000 €
- na bežné výdavky vo výške 8 000 Eur na mimoriadnu okolnosť – protipovodňové opatrenia
v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poslanci nemali k predloženému rozpočtovému opatreniu žiadne pripomienky a následne
hlasovaním za: 7 (neprítomní Ing. Juraj Bielik, Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0
nehlasoval: 0, zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 11/2016 podľa predloženého návrhu
starostu obce schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2016
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K bodu č. 6:
Rôzne
V tomto bode programu informoval starosta obce poslancov s tým, že obci bol doručený návrh
Dohody o spolupráci za účelom zabezpečenia poskytovania záujmového vzdelávania žiakov
s trvalým pobytom v obci Ostrov a centrom voľného času zriadenom na území mesta Piešťany,
formou čiastočnej úhrady finančných prostriedkov vynaložených Mestom Piešťany na
zabezpečenie záujmového vzdelávania. Tento príspevok sa poskytne 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 vo výške 60 €, na obdobie 09/2016 – 06/2017, a to
formou mesačných príspevkov počas obdobia, kedy bude dieťa navštevovať záujmový krúžok
najneskôr do 30. júna 2017, pričom úhradu za mesiace september až december 2016 obec
vykoná najneskôr do 15.12.2016. Príspevok sa poskytne 2 deťom v CVČ pri ZŚ sv. M. Goretti,
Piešťany a 3 deťom v CVČ Ahoj, Piešťany.
K predloženému návrhu Dohody o spolupráci za účelom zabezpečenia poskytovania záujmového
vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v obci Ostrov a centrom voľného času zriadenom na
území mesta Piešťany, formou čiastočnej úhrady finančných prostriedkov vynaložených Mestom
Piešťany na zabezpečenie záujmového vzdelávania nemali poslanci žiadne pripomienky a
následne hlasovaním za: 7 (neprítomní Ing. Juraj Bielik, Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa:
0 nehlasoval: 0, zobrali na vedomie návrh Dohody o spolupráci za účelom zabezpečenia
poskytovania záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v obci Ostrov a centrom
voľného času zriadenom na území mesta Piešťany, formou čiastočnej úhrady finančných
prostriedkov vynaložených Mestom Piešťany na zabezpečenie záujmového vzdelávania, schválili
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 vo výške 60 €, na obdobie
09/2016 – 06/2017, a to formou mesačných príspevkov počas obdobia, kedy bude dieťa
navštevovať záujmový krúžok najneskôr do 30. júna 2017, pričom úhradu za mesiace september
až december 2016 obec vykoná najneskôr do 15.12.2016. Príspevok sa poskytne 2 deťom v CVČ
pri ZŚ sv. M. Goretti, Piešťany a 3 deťom v CVČ Ahoj, Piešťany a schválili Dohodu
o spolupráci medzi Mestom Piešťany a Obcou Ostrov za podmienok schválených v bode B).
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že boli doručené dve žiadosti o úpravu predzáhradky
pred rodinnými domami.
Prvá žiadosť bola doručená dňa 21.10.2016 od žiadateľa p. Jozefa Antolika, bytom Ostrov 255,
ktorý žiada o povolenie úpravy predzáhradky v rozsahu 5 m2 zámkovou dlažbou.
K predloženej žiadosti nemali poslanci žiadne pripomienky a následne hlasovaním za: 7
(neprítomní Ing. Juraj Bielik, Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, zobrali na
vedomie žiadosť Jozefa Antolíka, bytom Ostrov 255 zo dňa 21.10.2016, o povolenie na úpravu
predzáhradky pred domom v rozsahu 5 m2 zámkovou dlažbou a schválili úpravu predzáhradky
pred rodinným domom č. 255 v zmysle vyššie uvedenej žiadosti.
Druhá žiadosť bola doručená dňa 24.10.2016 od p. Beáty Braškovej, bytom Ostrov 362, ktorá
žiada o povolenie úpravy predzáhradky v rozsahu 10 m2 zámkovou dlažbou
K predloženej žiadosti nemali poslanci žiadne pripomienky a následne hlasovaním za:
6(neprítomní Ing. Juraj Bielik, Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 1 (Beáta Brašková)
nehlasoval: 0, zobrali na vedomie žiadosť Beáty Braškovej, bytom Ostrov 362 zo dňa
24.10.2016, o povolenie na úpravu predzáhradky pred domom v rozsahu 10 m2 zámkovou
dlažbou a schválili úpravu predzáhradky pred rodinným domom č. 362 v zmysle vyššie uvedenej
žiadosti.
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Ďalej predložil starosta obce poslancom na schválenie žiadosť o poskytnutie podpory z
Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2017 s názvom projektu: "Technické zázemie
pre zber, triedenie a zhodnocovanie BRO v obci Ostrov" (pre rok 2017 "C2" ), kde
predpokladaná hodnota zákazky je 88 716 Eur a spoluúčasť obce na financovaní projektu je 5
percent (4 436 Eur). Predmetom čerpania nenávratného finančného prostriedku je kúpa
kolesového traktora s príslušenstvom (traktorový náves, čelný nakladač, štiepkovač drevnej
hmoty, svahový mulčovač).
K predloženej žiadosti nemali poslanci žiadne pripomienky a následne hlasovaním za: 7
(neprítomní Ing. Juraj Bielik, Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili
žiadosť o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2017 s
názvom projektu: "Technické zázemie pre zber, triedenie a zhodnocovanie BRO v obci Ostrov"
(pre rok 2017 "C2" ), kde predpokladaná hodnota zákazky je 88 716 Eur a spoluúčasť obce na
financovaní projektu je 5 percent (4 436 Eur). Predmetom čerpania nenávratného finančného
prostriedku je kúpa kolesového traktora s príslušenstvom /traktorový náves, čelný nakladač,
štiepkovač drevnej hmoty, svahový mulčovač/
Ďalej starosta informoval poslancov o uzatvorení zmluvy o finančnom vysporiadaní vodného
a stočného v budove súp. č. 128 k.ú. Ostrov, medzi Obcou Ostrov a spoločnosťou BP CAFFE,
s.r.o., Ostrov 128, 922 01, IČO: 46 656 626.
Poslanci následne hlasovaním za: 7(neprítomní Ing. Juraj Bielik, Mgr. Pavol Kabát) proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili uzatvorenie zmluvy o finančnom vysporiadaní vodného
a stočného v budove súp. č. 128 k.ú. Ostrov, medzi Obcou Ostrov a spoločnosťou BP CAFFE,
s.r.o. Ostrov 128, 922 01, IČO: 46 656 626.
Ďalej starosta navrhol schváliť plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrov na
2. polrok 2016 podľa návrhu schváleného uznesením č. 06/06/2016 zo dňa 27.6.2016 pre nového
kontrolóra Ing. Annu Dekanovú.
Poslanci následne hlasovaním za: 7(neprítomní Ing. Juraj Bielik, Mgr. Pavol Kabát) proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrov
na 2.polrok 2016 podľa návrhu schváleného uznesením č. 06/06/2016 zo dňa 27.6.2016 pre
nového kontrolóra Ing. Annu Dekanovú.
Starosta sa ďalej informoval, či chce niekto napísať článok do obecných novín. Poslanec p. Mgr.
Pavol Kabát napíše článok o BOVO olympiáde a poslanec Ing. Juraj Bielik o futbale v obci.
Ďalej vystúpil poslanec p. Miloš Žažo s pripomienkou, že keď veľa prší na autobusovej
zastávke a pri súpisnom čísle 112 stojí veľa vody. Bolo by potrebné vyvŕtať diery alebo tam dať
nejaký medziobrubník.
Ďalej vystúpil poslanec p. Mgr. Ľubomír Valo s návrhom, že na multifunkčné ihrisko treba dať
odpadkový kôš. Starosta prisľúbil, že tam v priebehu týždňa určite bude prevádzkovými
pracovníkmi osadený kôš.
K bodu č. 7:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
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K bodu č. 8:
Záver

Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.

V Ostrove dňa 3.11.2016

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

Zapisovateľka:
Lenka Antoliková
Overovatelia:

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

Peter Bielik

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

JUDr. Jozef Bolješik

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