OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 10.12.2018 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
Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Mgr. Pavla Kabáta
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 – M1
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019 – M2
Dodatok č. 6 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 – M3
9) Návrh finančného rozpočtu na roky 2019-2021 – M4
10) Dohoda o spolupráci medzi Mestom Piešťany a Obcou Ostrov – M5
11) Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ostrove na rok 2019 – M6
12) Určenie sobášiacich
13) Určenie zástupcu do Rady školy pri MŠ Ostrov a zástupcu do Rady školy pri ZŠ Ostrov
14) Rôzne
15) Diskusia
16) 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. Ďalej skonštatoval, že je prítomný aj novozvolený
poslanec Mgr. Pavol Kabát, ktorý na tomto zasadnutí OZ zloží poslanecký sľub a taktiež je
prítomný predseda miestnej volebnej komisie p. Viliam Hrnčár, ktorý odovzdá poslancovi Mgr.
Kabátovi osvedčenie o zvolení. Keďže je OZ uznášaniaschopné vyzval poslancov k schváleniu
programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 (Mgr. Pavol Kabát), 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:
 Zoltán Bakó
 Katarína Drevenáková
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Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8
zobrali na vedomie.

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 (Mgr. Pavol Kabát)

K bodu č. 3:
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ prečítal starosta obce Jozef Tkácz.
K bodu č. 4:
Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Mgr. Pavla Kabáta
V tomto bode rokovania predseda miestnej volebnej komisie odovzdal osvedčenie o zvolení
poslancovi Mgr. Pavlovi Kabátovi. Zároveň starosta obce prečítal sľub poslanca OZ, ktorý
následne poslanec podpísal. Zároveň podpísal aj čestné vyhlásenie o nezlučiteľností funkcii.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 konštatovali, že
zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Pavol Kabát zložil predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva a zobrali na vedomie správu mandátovej komisi
K bodu č. 5:
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starosta obce informoval poslancov o tom, že poslanec, ktorého poverí svojím zastupovaním
bude poslanec Peter Bielik. Zároveň odovzdal poslancovi Petrovi Bielikovi poverenie na
zastupovanie.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Peter Bielik
K bodu č. 6
Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 – M1
V tejto časti rokovania poslanci prerokovali rozpočtové opatrenie č. 8/2018. Rozpočtové
opatrenie sa týka úpravy výšky prijatých dotácií a grantov v roku 2018.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 v zmysle VP č. 1/2013

K bodu č. 7
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019 – M2
Poslanci nemali k predloženému plánu kontrolnej činnosti HK obce Ostrov na 1. polrok 2019
žiadne pripomienky a následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na
vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrov na 1. polrok 2019
a schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrov na 1. polrok 2019 podľa
predloženého návrhu.
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K bodu č. 8:
Dodatok č. 6 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 – M3
Poslanci nemali k predloženému Dodatku č. 6 k VZN Obce Ostrov č. 1/2013 žiadne námietky a
následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 sa uzniesli na Dodatku č. 6 k VZN
Obce Ostrov č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských
zariadení zo sídlom na území obce.
K bodu č. 9:
Návrh finančného rozpočtu na roky 2019-2021 – M4
V tejto časti zasadnutia OZ poslanci prerokovali návrh finančného rozpočtu obce Ostrov na roky
2019-2021. Poslanec Ing. Juraj Bielik predniesol návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 a to
navýšenie výdavkov na granty pre občianske združenia o 2.000 €. Zároveň navrhol, aby sa tieto
finančné prostriedky presunuli z výdavkov na správu a údržbu športového areálu, znížením
v rovnakej výške. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
návrh finančného rozpočtu na rok 2019 zverejnený 23.11.2018, zobrali na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 202, zobrali na vedomie
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Juraja Bielika, schválili finančný rozpočet obce Ostrov na rok
2019 v zmysle pozmeňujúceho návrhu poslanca Ing. Juraja Bielika zobrali na vedomie viacročný
finančný rozpočet na roky 2020 – 2021.
K bodu č. 10:
Dohoda o spolupráci medzi Mestom Piešťany a Obcou Ostrov – M5
Poslanci nemali k predloženému návrhu Dohody o spolupráci medzi Mestom Piešťany a Obcou
Ostrov žiadne námietky.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 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 CSŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch na jedno dieťa
s trvalým pobytom v obci Ostrov vo výške 60 €, na obdobie 09/2018 – 06/2019, a to formou
jednorazového príspevku za mesiace september až december 2018 obec vykoná do 15.12.2018
a jednorazového príspevku za mesiace január až jún 2019 obec vykoná najneskôr do 25.1.2019.
Príspevok sa poskytne 4 deťom v CVČ pri CSŠ sv. Márie Goretti, Piešťany a 2 deťom v CVČ
Ahoj, Piešťany a schválili Dohodu o spolupráci medzi Mestom Piešťany a Obcou Ostrov za
podmienok schválených v bode B).
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K bodu č. 11:
Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ostrove na rok 2019 – M6
Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie predbežné termíny zasadnutí OZ na
rok 2019 a stále body rokovania OZ.
Poslanci 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 2018, ktoré sa stanovujú nasledovne:
21.01.2019
08.04.2019
24.06.2019
09.09.2019
09.12.2019
Stálymi bodmi programu rokovania obecného zastupiteľstva sú:
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Rôzne

K bodu č. 12:
Určenie sobášiacich
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že je potrebné, keď je nové zloženie
poslaneckého zboru, schváliť dvoch poslancov, ktorí budú v prípade neprítomnosti starostu obce
vykonávať sobášne obrady.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 schválili
poslancov: Ing. Juraj Bielik a Mgr. Pavol Kabát

sobášiacich

K bodu č. 13:
Určenie zástupcu do Rady školy pri MŠ Ostrov a zástupcu do Rady školy pri ZŠ Ostrov
V ďalšom bode rokovania OZ starosta informoval poslancov, že je tiež potrebné vybrať a
schváliť z novozvolených poslancov zástupcov do Rady školy pri MŠ Ostrov a do Rady školy
pri ZŠ Ostrov.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 schválili poslanca Ing.
Juraja Bielika ako zástupcu obce do Rady školy pri MŠ Ostrov
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 schválili poslanca
Petra Bielika ako zástupcu obce do Rady školy pri ZŠ Ostrov
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K bodu č. 14:
Rôzne
V tomto bode rokovania starosta obce informoval prítomných poslancov, že sa vybudoval
trativod za budovou obchodu. Taktiež sa budú vymieňať do konca roka bojlery v budove TJ
Ostrov a vymení sa expanzná nádoba. Potom predniesol poslancom návrh na zvýšenie nájmu pre
spoločnosť MEDIPA s.r.o. Piešťany, ktorá si prenajíma priestory bývalej knižnice za účelom
prevádzkovania ambulancie pre dospelých. Navrhol, aby sa zvýšil ročný nájom zo 120 Eur na
500 Eur ročne.
Poslanci s návrhom súhlasili a následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
odporučili starostovi písomne vyzvať MUDr. Stanislava Palugu, ako konateľa MEDIPA ,s.r.o.
Piešťan, na vyjadrenie k plánovanému zvýšeniu nájmu v zmysle článku III. ods. 1 Zmluvy
o nájme nebytových priestorov č. 1/2014, a to zo 120 Eur ročne na 500 € ročne.
K bodu č. 12:
Diskusia
V diskusii vystúpil poslanec Jakub Valko s tým, či by sa obec nezapojila do projektu odkaz pre
starostu, kde by občania mohli nahlasovať prípadné problémy. Je potrebné sa tam zaregistrovať.
Zároveň prisľúbil, že registráciu za obec urobí, potom sa dá zmluva na podpis starostovi obce.
Zároveň informoval, že plánujú robiť akcie, ako vidiecky filmový festival, kvíz.

K bodu č. 13:
Záver

Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 20.12.2018
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:

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

Zoltán Bakó

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

Katarína Drevenáková

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