OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 25.10.2021 na obecnom
úrade v Ostrove v zasadačke starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu č. 1:
Zahájenie
Zasadnutie OZ v Ostrove otvoril a viedol starosta obce Jozef Tkácz. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva, a ostatných prítomných. Všetci pozvaní dostali pozvánku a materiály
k jednotlivým bodom programu e-mailovou poštou. Následne skonštatoval, že je prítomných 7
poslancov, poslanec Zoltán Bakó, ktorý je neprítomný je riadne ospravedlnený z dôvodu PN,
neprítomný je aj poslanec Mgr. Pavol Kabát, ktorému zanikol mandát dňa 19.9.2021 podľa § 25
ods. 2 písm. f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ďalej
skonštatoval, že je prítomná p. Beáta Brašková, ktorá je 1. náhradníčkou na uprázdnený mandát
poslanca OZ, čo vyjadrila písomným súhlasom. Starosta zároveň prítomným poslancom
predniesol návrh na zmenu programu rokovania , a to preloženie bodu č. 4) Schválenie programu
zasadnutia, ktorý bude ako bod č. 2), vypustenie bodu č. 8) Protest prokurátora voči VZN č.
3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ostrov
a doplnenie bodu, ako bodu č. 14) Žiadosť o odkúpenie parc. č. 432/179 v k.ú. Ostrov – Ing.
Andrej Černok, bytom Valova 8, Piešťany, pričom takto zmenený program bude predmetom
schvaľovania v nasledujúcom bode. Poslanci nemali pripomienky.
K bodu č. 2:
Schválenie programu zasadnutia
V tomto bode rokovania poslanci prerokovali návrh programu rokovania predložený starostom
obce v zmysle jeho pozmeňujúceho návrhu. Poslanci nemali voči zmene programu námietky.
Poslanci následne hlasovaním za: 7 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie. návrh programu rokovania OZ predložený starostom obce
1) Zahájenie
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Zánik mandátu poslanca a zloženie sľubu nového poslanca – náhradníka - M1
4) Schválenie programu zasadnutia
5) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
6) Vyhodnotenie ponúk na prenájom priestorov – časť budovy s.č. 112 v k.ú. Ostrov – M2
7) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2021 – M3
8) Protest prokurátora voči VZN č. 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce Ostrov – M4
9) Dohoda o spolupráci medzi Mestom Piešťany a Obcou Ostrov – zabezpečenie
poskytovania záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v obci Ostrov – M5
10) Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 – M6
11) Rozpočtové opatrenie č. 13/2021 – M7
12) Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 – M8
13) Žiadosť o povolenie prechodu – Ing. Andrej Černok, bytom Valova 8, Piešťany – M9
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14) Žiadosť o vybudovanie trativodu dažďovej vody na parc. č. 246/1 v k.ú. Malé Orvište –
Peter Bartoš, Ostrov 215 – M10
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Záver
zobrali na vedomie pozmeňujúci návrh starostu obce k programu rokovania OZ, a to preloženie
bodu č. 4) Schválenie programu zasadnutia, ktorý bude ako bod č. 2), vypustenie bodu č. 8)
Protest prokurátora voči VZN č. 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Ostrov a doplnenie bodu, ako bodu č. 14) Žiadosť o odkúpenie
parc. č. 432/179 v k.ú. Ostrov – Ing. Andrej Černok, bytom Valova 8, Piešťany a schválili
predložený program rokovania v zmysle pozmeňujúceho návrhu starostu obce
1) Zahájenie
2) Schválenie programu zasadnutia
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) Zánik mandátu poslanca a zloženie sľubu nového poslanca – náhradníka - M1
5) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
6) Vyhodnotenie ponúk na prenájom priestorov – časť budovy s.č. 112 v k.ú. Ostrov – M2
7) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2021 – M3
8) Dohoda o spolupráci medzi Mestom Piešťany a Obcou Ostrov – zabezpečenie
poskytovania záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v obci Ostrov – M5
9) Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 – M6
10) Rozpočtové opatrenie č. 13/2021 – M7
11) Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 – M8
12) Žiadosť o povolenie prechodu – Ing. Andrej Černok, bytom Valova 8, Piešťany – M9
13) Žiadosť o vybudovanie trativodu dažďovej vody na parc. č. 246/1 v k.ú. Malé Orvište –
Peter Bartoš, Ostrov 215 – M10
14) Žiadosť o odkúpenie parc. č. 432/179 v k.ú. Ostrov – Ing. Andrej Černok, bytom Valova
8, Piešťany
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Záver
K bodu č. 3:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená - Hana Zubáková
Za overovateľov zápisnice boli určení:
 Peter Bielik
 Katarína Drevenáková
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie.
K bodu č. 4
Zánik mandátu poslanca a zloženie sľubu nového poslanca – náhradníka - M1
V tomto bode rokovania predseda mandátnej komisie poslanec p. Marek Gajdoš informoval
prítomných poslancov, že dňa 19.9.2021 zanikol mandát poslancovi Mgr. Pavlovi Kabátovi,
z dôvodu ukončenia trvalého pobytu v obci. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie
v Ostrove o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa
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prvým náhradníkom podľa počtu platných hlasov stala Beáta Brašková, nastúpenie ako
náhradníka p. Beáta Brašková potvrdila písomným súhlasom. Funkcie poslankyne obecného
zastupiteľstva sa Beáta Brašková ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu
poslanca. Po informácii predsedu mandátnej komisie, pristúpil starosta obce k prečítaniu sľubu
poslanca, ktorý p. Beáta Brašková podpísala, čím sa ujala funkcie poslanca OZ. Starosta obce jej
zároveň odovzdal osvedčenie o tom, že sa stáva poslancom OZ v Ostrove.
Poslanci následne hlasovaním za: 7 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie informáciu mandátovej komisie o splnení zákonom
stanovených podmienok pre zánik mandátu poslanca Mgr. Pavla Kabáta v zmysle § 25 ods. 2
písm. f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zobrali na
vedomie informáciu mandátovej komisie o splnení zákonom stanovených podmienok pre
nastúpenie 1. náhradníka – Beáty Braškovej - na uvoľnený post poslanca obecného
zastupiteľstva v zmysle Zápisnice miestnej volebnej komisie v Ostrove o výsledku volieb do
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 a zobrali na vedomie zloženie
zákonom predpísaného sľubu poslanca obecného zastupiteľstva - 1. náhradníka – p. Beáty
Braškovej, ktorá sa zložením sľubu stáva poslankyňou obecného zastupiteľstva obce Ostrov
K bodu č. 5:
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ prečítal starosta obce Jozef Tkácz.
K bodu č. 6:
Vyhodnotenie ponúk na prenájom priestorov – časť budovy s.č. 112 v k.ú. Ostrov – M2
V tomto bode zasadnutia OZ poslanci bolo predmetom rokovania vyhodnotenie doručených
ponúk na základe zverejnenej ponuky na prenájom priestorov – časť budovy s.č. 112. Ponuka
bola zverejnená na úradných tabuliach, webovej stránke obce a v regionálnom týždenníku
Piešťanský týždeň. Do stanoveného termínu boli doručené 2 žiadosti v zmysle zverejnenej
ponuky, a to v zalepených obálkach. Poslanec Ing. Juraj Bielik otvoril obe obálky. Skonštatoval,
že boli prijaté žiadosť od Kristíny Dlhej, bytom Ostrov 425 doručená dňa 13.10.2021 a a žiadosť
Kataríny Drevenákovej, bytom Ostrov 411 doručená dňa 18.10.2021. V oboch ponukách bola
navrhnutá cena za prenájom vo výške 200 €/ mesačne + náklady spojené s užívaním nebytových
priestorov. Nakoľko poslanci nevedeli zaujať stanovisko k predloženým ponukám, nakoľko išlo
o totožné ponuky na výšku nájmu, obe žiadateľky sú obyvateľky obce Ostrov, ktoré poskytujú
podobné služby, po krátkej diskusii, poslankyňa p. Katarína Drevenáková zobrala svoju žiadosť
o prenájom priestorov naspäť.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť o prenájom priestorov – časť budovy súp. č. 112 v obci
Ostrov k. ú. Ostrov doručenú dňa 13.10.2021 od Kristíny Dlhej, bytom Ostrov 425,
hlasovaním za: 7 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa: 1 (Katarína Drevenáková),
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť o prenájom priestorov – časť budovy súp. č. 112 v obci
Ostrov k. ú. Ostrov doručenú dňa 18.10.2021 od Kataríny Drevenákovej, bytom Ostrov 411,
hlasovaním za: 7 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa: 1 (Katarína Drevenáková),
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie späťvzatie žiadosti Kataríny Drevenákovej, bytom Ostrov 411,
o prenájom nebytových priestorov v obci Ostrov súp. č. 112 doručenú dňa 18.10.2021,
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 schválili výsledok výberového konania na prenechanie do nájmu nehnuteľného
majetku obce Ostrov – nebytové priestory o výmere spolu 60,30 m2 so samostatným vstupom
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nachádzajúce sa v stavbe súpisné číslo 112, postavenej na parcele registra „C“ parc. č. 432/58
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138 m2, zapísané v katastri nehnuteľností vedenom
Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 900 pre katastrálne územie
Ostrov, obec Ostrov, okres Piešťany, vo výlučnom vlastníctve Obce Ostrov v podiele 1/1, tak, že
úspešným záujemcom je Kristína Dlhá, bytom Ostrov 425.
Následne poslanci hlasovaním: 8 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
schválili zámer nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
to časti budovy súp. č. 112 v k. ú. Ostrov – nebytové priestory o výmere spolu 60,30 m2 so
samostatným vstupom nachádzajúce sa v stavbe súpisné číslo 112 v katastrálnom území Ostrov
obci Ostrov, postavenej na parcele registra „C“ parc. č. 432/58 zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 138 m2, zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Piešťany,
katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 900 pre katastrálne územie Ostrov, obec Ostrov, okres
Piešťany, vo výlučnom vlastníctve Obce Ostrov v podiele 1/1, nájomcovi: Kristína Dlhá, bytom
Ostrov 425, miesto podnikania: 922 01 Ostrov 425, IČO: 44256825, na účel vykonávania
podnikateľskej činnosti nájomcu - prevádzka služieb: kozmetické služby, manikúra, za nájomné
vo výške 200 € mesačne a popri nájomnom bude nájomca uhrádzať náklady za služby spojené s
užívaním a prevádzkou nebytových priestorov, na dobu určitú v trvaní 6 rokov, pričom dôvod
hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že priestory, ktoré sú predmetom nájmu, sú od
skončenia predchádzajúceho nájomného vzťahu dlhodobo nevyužívané, neprinášajú obci žiaden
majetkový úžitok a s ich údržbou sú spojené náklady pre obec, a budúci nájomca bol vo
výberovom konaní na prenájom týchto priestorov vyhodnotený obecným zastupiteľstvom ako
úspešný záujemca.
K bodu č. 7:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2021 – M3
V tomto bode rokovania OZ bola predložená na prerokovanie správa o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za 1. polrok 2021. Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok
2021
K bodu č. 8:
Dohoda o spolupráci medzi Mestom Piešťany a Obcou Ostrov – zabezpečenie poskytovania
záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v obci Ostrov – M5
V tomto bode zasadnutia OZ starosta obce informoval poslancov, že každoročne sa schvaľuje
Dohoda o spolupráci s Mestom Piešťany za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania detí
s trvalým pobytom v našej obci, ktoré navštevujú centrá voľného času v Piešťanoch. Poplatok na
jedno dieťa je za školský rok 80 €. Spolu navštevuje centrá voľného času v Piešťanoch sedem
detí. Celková výška príspevku na školský rok 2021/2022 predstavuje sumu 560 €. Poslanci
nemali žiadne námietky k predkladanému návrhu Dohody.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Zoltán Bakó) 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 žiakov,
schválili príspevok na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času AHOJ Piešťany a CVČ pri
4

CSŠ v Piešťanoch na jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Ostrov vo výške 80 €, na obdobie
09/2021 – 06/2022, a to formou jednorazového príspevku za mesiace september až december
2021 obec vykoná do 15.12.2021 a jednorazového príspevku za mesiace január až jún 2022 obec
vykoná najneskôr do 25.1.2022. Príspevok sa poskytne 4 deťom v CVČ pri CSŠ, Piešťany a 3
deťom v CVČ AHOJ, Piešťany, schválili Dohodu o spolupráci medzi Mestom Piešťany a Obcou
Ostrov za podmienok schválených v bode B).
K bodu č. 9:
Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 – M6
V ďalšej časti rokovania bolo predložené poslancom Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 zo dňa
31.8.2021 vypracované v zmysle VP č. 1/20213, ktoré sa týka úpravy v prijatých dotáciách pre
obec.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa:
0,nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 v zmysle VP č. 1/2013

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2021
v€

11. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

12. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

12. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

697 800
0

741 402
20

+ 1 560
0

742 962
20

78 400

191 828

0

191 828

776 200

933 250

+ 1 560

934 810

12. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

12. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

Rozpočet na
rok 2021
v€
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky
spolu

11. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

692 101

756 341

+ 1 560

757 901

58 400

151 210

0

151 210

25 699

25 699

0

25 699

776 200

933 250

+ 1 560

934 810

K bodu č. 10:
Rozpočtové opatrenie č. 13/2021 – M7
Taktiež v tomto bode rokovania bolo predložené ďalšie Rozpočtové opatrenie č. 13/2021 zo dňa
7.9.2021 vypracované v zmysle VP č. 1/2013, ktoré sa týka úpravy v prijatých dotáciách pre
obec.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa:
0,nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 13/2021 v zmysle VP č. 1/2013
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Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2021
v€

12. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

13. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

13. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

697 800
0

742 962
20

+ 380
0

743 342
20

78 400

191 828

0

191 828

776 200

934 810

+ 380

935 190

13. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

13. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

Rozpočet na
rok 2021
v€
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky
spolu

12. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

692 101

757 901

+ 380

758 281

58 400

151 210

0

151 210

25 699

25 699

0

25 699

776 200

934 810

+ 380

935 190

K bodu č. 11:
Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 – M8
V tomto bode programu rokovania poslanci prerokovali návrh rozpočtového opatrenia č.
14/2021 na základe predloženého návrhu starostu obce. Starosta obce pripomenul prítomným
poslancom podstatné zmeny v predloženom návrhu, taktiež priebežné čerpanie rezervného fondu
k 25.10.2021 a navrhované čerpanie rezervného fondu do konca roku 2021 – a to na
rekonštrukciu oplotenia cintorína v Malom Orvišti, dofinancovanie rozšírenia verejného
osvetlenia v Malom Orvišti a kúpu kosačky. Poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne
pripomienky.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa:
0,nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 podľa predloženého návrhu
starostu obce, schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2021 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:

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2021
v€

13. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

14. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

14. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

697 800
0

743 342
20

- 909
0

742 433
20

78 400

191 828

- 96 126

95 702

776 200

935 190

- 97 035

838 155
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Rozpočet na
rok 2021
v€
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky
spolu

13. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

14. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

14. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

692 101

758 281

- 9 187

749 094

58 400

151 210

- 87 848

63 362

25 699

25 699

0

25 699

776 200

935 190

- 97 035

838 155

Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa:
0,nehlasoval: 0 skonštatovali, že rezervný fond obce Ostrov bol k 25.10.2021 skutočne čerpaný
na nasledovné kapitálové výdavky v zmysle schváleného čerpania, a to
- projektovú dokumentáciu na rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 120 €
- rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 19 801,18 €
- osvetlenie kostola vo výške 1 410 €
- projektovú dokumentáciu na oplotenie cintorína v Malom Orvišti vo výške 400 €
- projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu vo
výške 1 000 €
a na bežné výdavky
- splátku úrokov z omeškania spoločnosti JAVYS a.s. Bratislava vo výške 20 000 €
a následne hlasovaním za: 8 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa: 0,nehlasoval: 0
schválili použitie rezervného fondu do 31.12.2021 na nasledovné kapitálové výdavky
- porealizačné zameranie verejného osvetlenia v Malom Orvišti vo výške 300 €
- rekonštrukciu oplotenia cintorína v Malom Orvišti vo výške 31 920 €
- nákup kosačky vo výške 6 900 €
K bodu č. 12:
Žiadosť o povolenie prechodu – Ing. Andrej Černok, bytom Valova 8, Piešťany – M9
V tejto časti zasadnutia OZ poslanci prerokovali žiadosť Ing. Andreja Černoka, bytom Valova 8,
Piešťany, doručenú dňa 15.10.2021 o povolenie prechodu cez vyčlenenú parcelu č. 432/179
v k.ú. Ostrov, a to GP č. 122-73/2021 zo dňa 27.9.2021, a to na účely vydania územného
rozhodnutia žiadateľovi. Poslanci nemali námietky k povoleniu prechodu cez vyčlenenú parcelu
na pozemky vo vlastníctve žiadateľa.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa:
0,nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť Ing. Andreja Černoka, bytom Valová 8, Piešťany,
doručenú dňa 15.10.2021 o povolenie prechodu cez vyčlenenú parcelu č. 432/179 v k.ú. Ostrov
vo vlastníctve obce Ostrov, zobrali na vedomie Geometrický plán č. 122-73/2021 zo dňa
27.9.2021 na oddelenie pozemku p.č. 432/179 vyhotovený Geodetickou kanceláriou Peter
Hornák, Piešťany, úradne overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, dňa
07.10.2021 pod č. G1-703/2021 a schválili udelenie súhlasu s prechodom cez pozemok parcela
registra „C“ parc. č. 432/179 v k.ú. Ostrov, vyčlenený Geometrickým plánom č. 122-73/2021 z
pozemku parcela registra
„C“ parc. č. 432/1 zapísaného na liste vlastníctva č. 900 k. ú.
Ostrov obec Ostrov okres
Piešťany vo výlučnom vlastníctve Obce Ostrov, na pozemky parc. č.
432/177 a parc. č.
78, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, na účely vydania územného
rozhodnutia žiadateľovi.
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K bodu č. 13:
Žiadosť o vybudovanie trativodu dažďovej vody na parc. č. 246/1 v k.ú. Malé Orvište –
Peter Bartoš, Ostrov 215 – M10
V tomto bode rokovania sa poslanci zaoberali žiadosťou p. Petra Bartoša, bytom Ostrov 215
doručenú dňa 20.10.2021 o povolenie na vybudovanie trativodu dažďovej vody na parc. č. 246/1
v k.ú. Malé Orvište, s tým, že vybudovanie trativodu žiadateľ vykoná na svoje náklady. Poslanci
nemali námietky k tejto žiadosti.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa:
0,nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť Petra Bartoša, trvale bytom Ostrov 215 doručenú
dňa 20.10.2021 o vybudovanie trativodu dažďovej vody na parc. č. 246/1 v k.ú. Malé Orvište,
a schválili vybudovanie trativodu dažďovej vody na parc. č. 246/1 v k.ú. Malé Orvište v zmysle
predloženej žiadosti, pričom všetky náklady spojené s vybudovaním trativodu bude znášať
žiadateľ.
K bodu č. 14:
Žiadosť o odkúpenie parc. č. 432/179 v k.ú. Ostrov – Ing. Andrej Černok, bytom Valova 8,
Piešťany
Poslanci OZ v tomto bode prerokovali žiadosť Ing. Andreja Černoka, bytom Valova 8, Piešťany
doručenú dňa 22.10.2021 o odkúpenie parc.č. 432/179 v k.ú. Ostrov v zmysle Geometrického
plánu č. 122-73/2021. Poslanci vyslovili námietku voči zameraniu pozemku, odporučili
starostovi, aby vyzval žiadateľa o úpravu doloženého GP tak, aby pozemok 432/179 v k.ú.
Ostrov bol zarovnaný s hranicou pozemku parc. č. 432/177 v k.ú. Ostrov, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľa.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa:
0,nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť Ing. Andreja Černoka, bytom Valová 8, Piešťany,
doručenú dňa 22.10.2021 o odkúpenie parc. č. 432/179 v k.ú. Ostrov vo vlastníctve obce Ostrov,
zobrali na vedomie Geometrický plán č. 122-73/2021 zo dňa 27.9.2021 na oddelenie pozemku
p.č. 432/179 vyhotovený Geodetickou kanceláriou Peter Hornák, Piešťany, úradne overený
Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, dňa 07.10.2021 pod č. G1-703/2021, odporučili
starostovi obce vyzvať žiadateľa na zabezpečenie úpravy Geometrického plánu č. 122-73/2021
zo dňa 27.9.2021 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Peter Hornák, Piešťany, tak, aby
novoutvorený pozemok parc. č. 432/179 v k.ú. Ostrov bol zarovnaný s hranicou pozemku parc. č.
432/177 v k.ú. Ostrov vo vlastníctve žiadateľa.
K bodu č. 15:
Rôzne
V tomto bode rokovania starosta obce informoval prítomných poslancov, že zánikom mandátu
poslancovi Mgr. Pavlovi Kabátovi, zaniklo aj jeho členstvo v komisiách OZ, a to ako predsedu
komisie pre ochranu verejného záujmu, člena návrhovej komisie a člena komisie evakuačnej +
štáb CO + krízový štáb + povodňová, preto navrhol prítomným poslancom, aby poslankyňu
Beátu Braškovú zvolilo do komisií, v ktorých bol členom.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomný: Zoltán Bakó) proti: 0, zdržal sa: 1 (Beáta
Brašková), nehlasoval: 0 zvolili poslankyňu Beátu Braškovú ako predsedu komisie pre ochranu
verejného záujmu, zvolili poslankyňu Beátu Braškovú ako člena návrhovej komisie, zvolili
poslankyňu Beátu Braškovú ako člena komisie evakuačnej + štáb CO + krízový štáb +
povodňová
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K bodu č. 16:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
K bodu č. 19:
Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta poďakoval prítomným poslancom
a ostatným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Ostrove 25.10.2021
_____________________
Jozef Tkácz
starosta obce
Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:
Peter Bielik
Katarína Drevenáková
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