OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 28.01.2019 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
Obecný grantový program v roku 2019 – M1
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 9/2018 – M2
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – M3
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 2.polrok 2018 a rok 2018 – M4
Žiadosť o ukončenie nájmu – Jozef Gogola a Lenka Gogolová, bytom Ostrov, Malé
Orvište 486
9) Žiadosť o ukončenie nájmu – Peter Maceka, bytom Ostrov, Malé Orvište 486
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Záver
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

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. Keďže je OZ uznášaniaschopné 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:
 Marek Gajdoš
 Anton Janoviak
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:
Obecný grantový program v roku 2019 – M1
V prvej časti tohto bodu rokovania prítomní poslanci na základe návrhu starostu obce
komisiu v zložení:
- Zoltán Bakó
- Peter Bielik
- Katarína Drevenáková
na vyhodnotenie grantového programu na rok 2019.
poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili komisiu v zložení:
- Zoltán Bakó
- Peter Bielik
- Katarína Drevenáková
na vyhodnotenie grantového programu na rok 2019.
Po schválení členov komisie starosta obce pripomenul poslancom, že obci boli doručené
v stanovenom termíne dve žiadosti o grant, a to od TJ Slovan Ostrov a od Antistres centrum,
Ostrov. TJ Slovan Ostrov žiada o grant vo výške 17 876 €, v tom na Reprezentáciu obce vo
futbalových súťažiach v rámci TTSK (4 tímy) a na Reprezentáciu obce v stolnotenisových
súťažiach vo výške 3 520 €. Antistres centrum žiada o grant vo výške 290 €, a to na Arteterapiuvýtvarné kurzy, a to na materiál na tieto kurzy. V rozpočte na rok 2019 bola schválená výška
finančných prostriedkov na grantový program 12 000 €. Poslanec p. Jakub Valko sa pýtal, či sa
nemôže grant pre Antistres navýšiť na 300 €. Starosta obce mu vysvetlil, že grant sa môže
poskytnúť len do výšky požadovanej sumy. Člen komisie na vyhodnotenie grantového programu
na rok 2019 p. Peter Bielik podal návrh na rozdelenie grantu, a to sumu 11 800 € pre TJ Ostrov,
z toho na stolnotenisové súťaže vo výške 1 800 €, a grant pre Antistres centrum vo výške 200 €,
s čím ostatní členovia komisie súhlasili.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie
stanovisko komisie OZ vytvorenej OZ za účelom posúdenia žiadosti o poskytnutie grantu na rok
2019 a ich odporúčania v súvislosti s poskytnutím grantov v roku 2019 jednotlivým žiadateľom
v súlade so VZN obce Ostrov č. 4/2009, ktorým sa určujú podmienky poskytovania grantov,
príspevkov a dotácií z rozpočtu obce Ostrov schválili poskytnutie finančných prostriedkov na
grant v roku 2019 v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2019 občianskemu združeniu – TJ
Slovan Ostrov na projekt pod názvom: „Reprezentácia obce vo futbalových súťažiach v rámci
TTSK ( 4 tímy)“ v sume 10 000,00 EUR a na projekt pod názvom „ Reprezentácia obce
v stolnotenisových súťažiach“ v sume 1 800,00 Eur. Obec Ostrov poukáže finančné prostriedky
po splnení náležitostí vyplývajúcich zo VZN Obce Ostrov č. 4/2009 a to v dvoch rovnakých
splátkach, prvú po podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a druhú do 30. 06. 2019. Grant
v prípade TJ Slovan Ostrov nemožno použiť na alkohol, tabakové výrobky, odmeny
funkcionárom, nákup občerstvenia, pohonných hmôt a na výdavky spojené s hosťovaním hráčov.
Poskytnutie grantu je podmienené v prípade TJ Slovan Ostrov usporiadaním minimálne jedného
obecného spoločensko-športového podujatia. Súčasne sa očakáva participácia TJ Slovan Ostrov
s obcou Ostrov pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí. Všetky tieto podmienky sa
zadefinujú v Zmluve o poskytnutí grantu uzatvorenej medzi žiadateľom o dotáciu a Obcou
Ostrov ako aj spôsob čerpania grantu, schválili poskytnutie finančných prostriedkov na grant
v roku 2019 v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2019 občianskemu združeniu –
ANTISTRES CENTRUM, Ostrov na projekt pod názvom: „Arteterapia – výtvarné kurzy“ v sume
200,00 EUR. Obec Ostrov poukáže finančné prostriedky po splnení náležitostí vyplývajúcich zo
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VZN Obce Ostrov č. 4/2009 a to v jednej splátke po podpise zmluvy obidvomi zmluvnými
stranami.
K bodu č. 5:
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 9/2018 – M2
V tomto bode rokovania starosta obce pripomenul poslancom, že v zmysle schválených Zásad
hospodárenia sa finančnými prostriedkami obce Ostrov má starosta oprávnenie vykonať presuny
v rámci rozpočtových výdavkov do výšky 8 000 € ročne. Predkladá poslancom úpravu rozpočtu,
ktorá bola vykonaná v decembri 2018.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 9/2018
K bodu č. 6:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – M3
V ďalšej časti rokovania bolo poslancom predložené na prerokovanie rozpočtové opatrenie č.
1/2019. Starosta obce poslancom zdôvodnil všetky navrhované zmeny rozpočtu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému rozpočtovému opatreniu a následne
hlasovaním za: 9
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali e na vedomie Rozpočtové
opatrenie č. 1/2019 podľa predloženého návrhu starostu obce, schválili zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 1/2019 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: oplotenie cintorína v Ostrove vo výške 15 000 €, nákup
multifunkčného traktora vo výške 50 000 €, spolufinancovanie projektu na strojové vybavenie vo
výške 5 000 €, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodníkov vo výške 5 000 €,
rekonštrukciu chodníkov vo výške 14 000 €, spolufinancovanie projektu združenia BOVO vo
výške 8 000 € a uložili Obecnému úradu v Ostrove zabezpečiť zmenu rozpočtu obce rozpočtovým
opatrením č. 1/2019 podľa jednotlivých položiek.
K bodu č. 7:
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 2.polrok 2018 a rok 2018 – M4
V tomto bode rokovania prítomní poslanci prerokovali správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce za 2. polrok 2018 a rok 2018.
Poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženým správam a následne hlasovaním za: 9
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Ostrov za II. polrok 2018 a správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Ostrov za rok 2018.
K bodu č. 8:
Žiadosť o ukončenie nájmu – Jozef Gogola a Lenka Gogolová, bytom Ostrov, Malé Orvište
486
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že dňa 22.10.2018 bola doručená žiadosť
o výpoveď nájmu nájomníkov Jozefa Gogolu a manž. Lenky Gogolovej, obaja trvale bytom
Ostrov, Malé Orvište 486. Nájom končí 31.1.2019. Po vzájomnej dohode bola uzatvorená
dohoda o odovzdaní nájomného bytu dńa 4.2.2019 o 8 hod.
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Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
výpoveď Zmluvy o nájme č. 486/2/5 - 2017 nájomníkov Jozefa Gogolu a manž. Lenky
Gogolovej, obaja trvale bytom Ostrov, Malé Orvište 486 zo dňa 22.10.2018 a schválili Dohodu
o odovzdaní nájomného bytu zo dňa 28.1.2019 o odovzdaní nájomného bytu dňa 4.2.2019 o 8:00
hod.
Ďalej starosta informoval, že členovia komisie odporučili uzatvoriť nájomnú zmluvu na tento
uvoľnený nájomný byt so žiadateľkou Silviou Mičudovou, bytom Piešťany, ktorá má dve
maloleté deti a spĺňa podmienky pridelenia nájomného bytu.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
žiadosť Silvie Mičudovej, trvale bytom Vodárenská 80, Piešťany zo dňa 8.11.2018 o pridelenie 3izbového nájomného, zobrali na vedomie návrh komisie bytovej a sociálnej politiky o pridelenie
uvoľneného nájomného bytu vyššie uvedenému záujemcovi a schválili Zmluvu o nájme bytu č.
486/2/5 -2019 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: Mgr. Silvia Mičudová, trvale bytom Vodárenská 80, Piešťany so začiatkom nájmu
od 5.2.2019 na nájomný byt – 3 -izbový byt o celkovej výmere vrátane balkónu 78,32 m2 , súp. č.
486, Ostrov, časť Malé Orvište, byt č.5, 2 NP
K bodu č. 9:
Žiadosť o ukončenie nájmu – Peter Maceka, bytom Ostrov, Malé Orvište 486
V ďalšej časti rokovania starosta informoval poslancov, že dňa 31.10.2018 bola doručená
žiadosť o výpoveď nájmu nájomníka Petra Maceku, trvale bytom Ostrov, Malé Orvište 486.
Nájom končí 31.1.2019.
Ďalej informoval poslancov, že dňa 31.10.2017 bola doručená žiadosť Moniky Urbanovej, trvale
bytom Borovce 392 o pridelenie 3-izbového nájomného bytu, ktorá má priateľa a jedno maloleté
dieťa. Členovia komisie odporučili uzatvorenie zmluvy na tento uvoľnený byt s touto
žiadateľkou, ktorá spĺňa podmienky pridelenia nájomného bytu.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
výpoveď Zmluvy o nájme č. 486/2/5 - 2018 nájomníka Petra Maceku, trvale bytom Ostrov, Malé
Orvište 486 zo dňa 31.10.2018
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
žiadosť Moniky Urbanovej, trvale bytom Borovce 392 zo dňa 13.11.2017 o pridelenie 3-izbového
nájomného bytu zobrali na vedomie návrh komisie bytovej a sociálnej politiky o pridelenie
uvoľneného nájomného bytu vyššie uvedenej záujemkyni a schválili Zmluvu o nájme bytu č.
486/3/9 -2019 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: Monika Urbanová, trvale bytom Borovce 392, so začiatkom nájmu od 1.2.2019 na
nájomný byt – 3 -izbový byt o celkovej výmere vrátane balkónu 78,32 m2 , súp. č. 486, Ostrov,
časť Malé Orvište, byt č.9, 2 NP
K bodu č. 10:
Diskusia
V diskusii vystúpil poslanec Jakub Valko s tým, či sa obec už zapojila do projektu odkaz pre
starostu, kde by občania mohli nahlasovať prípadné problémy. Je potrebné sa tam zaregistrovať.
4

Mali byť doručené starostovi obce podklady k registrácii. Zároveň informoval, že plánujú robiť
akciu, 16.3.2019 v kultúrnom dome vedomostný kvíz.
K bodu č. 12:
Záver

Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 6.2.2019
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:

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

Marek Gajdoš

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

Anton Janoviak

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