OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 12.12.2016 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. 12/2016 a 13/2016 – M1, M2
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017 – M3
Dodatok č. 4 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 – M4
7) Návrh finančného rozpočtu na roky 2017-2019 – M5
8) Rôzne
9) Diskusia
10) 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 9 poslancov, OZ je uznášaniaschopné a vyzval poslancov
k schváleniu programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 9 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:
 Beáta Brašková
 Marek Gajdoš
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 9 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. 12/2016 a 13/2016 – M1, M2
Poslanci nemali k predloženému rozpočtovému opatreniu č. 12/2016 žiadne pripomienky a
následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, zobrali na vedomie Rozpočtové
opatrenie č. 12/2016 v zmysle VP č. 1/2013
V ďalšej časti tohto bodu rokovania OZ prerokovali poslanci návrh Rozpočtového opatrenia č.
13/2016.
Poslanci nemali k predloženému rozpočtovému opatreniu žiadne pripomienky a následne
hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie
č. 13/2016 podľa predloženého návrhu starostu obce schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 13/2016 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, schválili 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 €
- vybudovanie nového detského ihriska v areály ZŠ,MŠ vo výške 18 000 €
- nákup 2 meračov rýchlosti vo výške 5 000 €
- nákup osobného auta vo výške 2 500 €
- klimatizáciu na obecný úrad vo výške 1 890 €
- nákup malej traktorovej kosačky vo výške 2 880 €
- nákup ponorného čerpadla vo výške 2 500 €
- protipovodňové opatrenia vo výške 8 000 € 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
a uložili Obecnému úradu v Ostrove zabezpečiť zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.
13/2016 podľa jednotlivých položiek.
K bodu č. 5:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017 – M3
V tejto časti rokovania OZ predložila hlavná kontrolórka v zmysle zákona poslancom návrh
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017. Poslanci nemali k tomuto návrhu pripomienky
následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, zobrali na vedomie návrh
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017 a schválili návrh kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017
Ďalej v tejto časti zasadnutia OZ prejednali poslanci žiadosť Ing. Anny Dekanovej, hlavnej
kontrolórky obce Ostrov, bytom Bašovce 66, o udelenie súhlasu podnikať a vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanci nemali žiadne pripomienky k žiadosti a následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0
nehlasoval: 0, zobrali na vedomie žiadosť Ing. Anny Dekanovej, hlavnej kontrolórky obce
Ostrov, bytom Bašovce 66, o udelenie súhlasu podnikať a vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a udelili súhlas s podnikaním a výkonom inej zárobkovej činnosti a byť
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
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K bodu č. 6:
Dodatok č. 4 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 – M4
Poslanci nemali k návrhu Dodatku č. 4 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: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, uzniesli na Dodatku č. 4
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. 7:
Návrh finančného rozpočtu na roky 2017-2019 – M5
Poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu finančného rozpočtu na roky 20172019 a hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 zobrali na vedomie návrh
finančného rozpočtu obce Ostrov na roky 2017-2019 zverejnený 25.11.2016, zobrali na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ostrov na roky 2017 – 2019, schválili
finančný rozpočet obce Ostrov na rok 2017 podľa predloženého návrhu a zobrali na vedomie
viacročný finančný rozpočet na roky 2018 – 2019 v zmysle predloženého návrhu
K bodu č. 8:
Rôzne
Na úvod tohto bodu rokovania starosta obce informoval poslancov, že je potrebné schváliť
termíny konania zasadnutí OZ na rok 2017 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
2017 a následne hlasovaním za: 9 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 2017 a stále body programu rokovania OZ v zmysle návrhu starostu obce.
Ďalej starosta obce informoval poslancov o tom, že dňa 30.9.2016 bola na obecný úrad doručená
žiadosť nájomcov nájomného bytu č. 48/610 Magdalény Lajchovej a Mateja Lajchu, obaja trvale
bytom Ostrov, časť Malé Orvište 486 o ukončenie Zmluvy o nájme č. 486/3/10-2014 ku dňu
31.12.2016. Pred riadnym zasadnutím OZ zasadala komisia bytovej a sociálnej politiky, ktorá
z evidovaných žiadostí odporučila uvoľnený nájomný byť prenajať žiadateľom Tomášovi
Motyľovi s manželkou, ktorým sa narodilo dieťa v decembri, spĺňajú aj podmienku dodržania
výšky mesačného príjmu.
Poslanci nemali pripomienky k ukončeniu nájmu a prideleniu uvoľneného nájomného bytu
podľa odporučenia komisie a následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
schválili ukončenie Zmluvy o nájme č. 486/3/10-2014 uzatvorenej dňa 30.12.2014 a nájmu bytu
- 3-izbový byt o celkovej výmere vrátane balkónu 78,36 m2 , súp. č. 486, Ostrov, časť Malé
Orvište, byt č. 10, 3 NP, k 31.12.2016, s nájomcami Magdalénou Lajchovou, trvale bytom
Ostrov, Malé Orvište 486, a Matejom Lajchom, trvale bytom Ostrov, Malé Orvište 486 na
základe ich žiadosti zo dňa 30.9.2016 o ukončenie nájmu k 31.12.2016
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Následne hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 1 (Beáta Brašková) nehlasoval: 0 schválili
žiadosť Tomáša Motýľa, trvale bytom Ostrov, časť Malé Orvište 50 a Michaely Motýľovej,
trvale bytom Ardanovce 19 o pridelenie 3-izbového nájomného bytu, zobrali na vedomie návrh
komisie bytovej a sociálnej politiky o pridelenie uvoľneného nájomného bytu vyššie uvedeným
záujemcom a schválili Zmluvu o nájme bytu č. 486/3/10-2016 medzi prenajímateľom: Obec
Ostrov, zastúpená: Jozefom Tkáczom, starostom obce so sídlom Obecný úrad 315, 922 01
Ostrov, IČO: 00 312 827, DIČ: 2020530941 a nájomcom: Tomáš Motýľ, trvale bytom Ostrov,
časť Malé Orvište 50 a Michaela Motýľová, trvale bytom Ardanovce 19 so začiatkom nájmu od
1.1.2017 na nájomný byt – 3 -izbový byt o celkovej výmere vrátane balkónu 78,36 m2 , súp. č.
486, Ostrov, časť Malé Orvište, byt č. 10, 3 NP
V ďalšej časti tohto bodu rokovania oboznámil starosta obce poslancov s ponukou spoločnosti
Gymex s.r.o. z Hlohovca ohľadom výstavby nájomných obecných bytov v obci Ostrov.
Po krátkej diskusii poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
zobrali na vedomie ponuku spoločnosti Gymex s.r.o., Pribinova 96, Hlohovec, IČO: 46059229
na výstavbu nájomných obecných bytov v obci Ostrov a odporučili starostovi obce pozvať
zástupcov tejto spoločnosti na najbližšie zasadnutie OZ za účelom prezentácie ich zámerov na
výstavbu nájomných obecných bytov v obci Ostrov.
Ďalej starosta obce predložil prítomným poslancom ponuku Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Rezort Piešťany, ktorej úlohou je zastrešovať aktivity na podporu cestovného ruchu
v Piešťanoch a okolí na propagáciu obce Ostrov. Ročný finančný príspevok do tejto organizácie
je vo výške 1 000 €.
Poslanci následne hlasovaním za: 7 proti: 0, zdržal sa: 2 (Beáta Brašková, Mgr. Ľubomír Valo)
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie ponuku Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort
Piešťany, ktorej úlohou je zastrešovať aktivity na podporu cestovného ruchu v Piešťanoch a
okolí na propagáciu obce Ostrov a schválili finančný príspevok pre OOCR Rezort Piešťany vo
výške 1 000 € v roku 2017 na zabezpečenie činnosti tejto organizácie a zároveň propagácie obce
Ostrov v Piešťanoch a okolí.
Na záver tohto bodu rokovania vystúpil poslanec JUDr. Jozef Bolješik s návrhom na zvýšenie
platu starostovi obce. Podľa jeho názoru sa starostovi už počas jeho krátkeho pôsobenia vo
funkcii podarilo uskutočniť veľa rozvojových aktivít, organizuje sa veľa kultúrno-spoločenských
podujatí a treba nejako ohodnotiť toto jeho pôsobenie ako starostu obce.
Poslanci po krátkej diskusii hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 schválili podľa
§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 01.01.2017 plat starostu
v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 35 %
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K bodu č. 9:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
K bodu č. 10:
Záver

Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 21.12.2016
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:

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

Beáta Brašková

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

Marek Gajdoš

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

5

