OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 24.01.2022 v kultúrnom
dome v Ostrove
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
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2021 a za rok 2021
Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2022
Rozpočtové opatrenie č. 17/2021
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Monika Urbanová, bytom Ostrov, Malé Orvište
486
9) Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy – Svetlana Kováčová a Lukáš Janíček, bytom
Ostrov, Malé Orvište 485
10) Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy – Lívia Borovská, bytom Ostrov, Malé Orvište
486
11) Rôzne
12) Diskusia
13) 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 6 poslancov, poslanci Zoltán Bakó, Ing. Juraj Bielik sa
nezúčastnia zo zdravotných dôvodov a poslanec Anton Janoviak nepríde na zasadnutie z dôvodu
pracovných povinností. Keďže je OZ uznášaniaschopné vyzval poslancov k schváleniu
programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 6 (neprítomní: Zoltán Bakó, Ing. Juraj Bielik, Anton Janoviak) 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:
 Jakub Valko
 Miloš Žažo
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6 (neprítomní: Zoltán Bakó, Ing. Juraj Bielik, Anton
Janoviak), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie.
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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:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2021 a za rok 2021
V tomto bode rokovania poslanci prerokovali predloženú správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za 2. polrok 2021 a za rok 2021. Poslanci nemali k predloženým správam žiadne
pripomienky.
Následne poslanci hlasovaním za: 6 (neprítomní: Zoltán Bakó, Ing. Juraj Bielik, Anton
Janoviak) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za 2. polrok 2021 a zobrali na vedomie správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2021
K bodu č. 5:
Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2022
V ďalšej časti rokovania starosta obce informoval prítomných poslancov, že na základe výzvy na
predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce zverejnenej 5.1.2022 na úradných
tabuliach a webovej stránke obce, bola obci doručená dňa 10.1.2022 žiadosť občianskeho
združenia TJ Slovan Ostrov o poskytnutie dotácie na rok 2022, a to na prevádzku futbalového
a stolnotenisového oddielu, vo výške 13 000 €.
Po krátkej diskusii členovia komisie na prideľovanie dotácií z rozpočtu obce z dôvodu, že bola
doručená len jedna žiadosť, odporučili schváliť poskytnutie dotácie v celej výške schválenej
v rozpočte obce občianskemu združeniu TJ Slovan Ostrov na uvedený účel a to sumu 13 000 €.
Následne poslanci hlasovaním za: 6 (neprítomní: Zoltán Bakó, Ing. Juraj Bielik, Anton
Janoviak) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2022 od občianskeho združenia Telovýchovná jednota Slovan Ostrov,
Ostrov 402, IČO: 31822932 zo dňa 10.1.2022 na účel použitia „Prevádzka futbalového
a stolnotenisového oddielu TJ Slovan Ostrov“ vo výške 13 000 Eur, zobrali na vedomie
stanovisko komisie pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce na schválenie poskytnutia dotácie
žiadateľovi Telovýchovná jednota Slovan Ostrov, Ostrov 402, IČO: 31822932 vo výške 13 000 €
a schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v rámci schváleného rozpočtu obce
na rok 2022 občianskemu združeniu – TJ Slovan Ostrov na projekt pod názvom: „Prevádzka
futbalového a stolnotenisového oddielu TJ Slovan Ostrov“ v sume 13 000,00 EUR. Všetky
podmienky poskytnutia dotácie sa zadefinujú v zmluve a Obec Ostrov poukáže finančné
prostriedky po splnení náležitostí vyplývajúcich zo VZN Obce Ostrov č. 9/2020, a to v dvoch
rovnakých splátkach, prvú po podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a druhú do 30. 06.
2022.
K bodu č. 6:
Rozpočtové opatrenie č. 17/2021
V tomto bode rokovania OZ poslanci prerokovali RO č. 17/2021 vypracované v zmysle VP č.
1/2013, týkalo sa poskytnutých dotácií a grantov.
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Následne poslanci hlasovaním za: 6 (neprítomní: Zoltán Bakó, Ing. Juraj Bielik, Anton
Janoviak) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č.
17/2021 v zmysle VP č. 1/2013

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2021
v€

16. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

17. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

17. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

697 800
0

749 208
20

+ 2 513
0

751 721
20

78 400

95 702

0

95 702

776 200

844 930

+ 2 513

847 443

17. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

17. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

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

16. zmena
rozpočtu na
rok 2021 v €

692 101

755 869

+ 2 513

758 382

58 400

63 362

0

63 362

25 699

25 699

0

25 699

776 200

844 930

+ 2 513

847 443

K bodu č. 7:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
V tejto časti rokovania OZ bolo predložené poslancom na prerokovanie Rozpočtové opatrenie č.
1/2022. Starosta obce prítomným poslancom pripomenul podstatné navrhované zmeny
v rozpočte. Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky.
Následne poslanci hlasovaním za: 6 (neprítomní: Zoltán Bakó, Ing. Juraj Bielik, Anton
Janoviak) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č.
1/2022 podľa predloženého návrhu starostu obce a schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1/2022 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 2022
v€

1. zmena
rozpočtu na
rok 2022 v €

1. zmena
rozpočtu na
rok 2022 v €

744 500
0

+ 2 895
0

747 395
0

87 800

0

87 800

832 300

+ 2 895

835 195
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Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky
spolu

Rozpočet na
rok 2022
v€
718 540

1. zmena
rozpočtu na
rok 2022 v €
+ 2 895

1. zmena
rozpočtu na
rok 2022 v €
721 435

87 800

0

87 800

25 960

0

25 960

832 300

+ 2 895

835 195

K bodu č. 8:
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Monika Urbanová, bytom Ostrov, Malé Orvište
486
V tomto bode zasadnutia OZ poslanci prerokovali žiadosť p. Moniky Urbanovej, trvale bytom
Ostrov, Malé Orvište 486 doručenú dňa 12.1.2022 o predĺženie nájomnej zmluvy k bytu č.
486/9. Všetky potrebné podklady boli doručené. Starosta obce prítomných poslancom
informoval, že nájomca si riadne plní všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o nájme.
Následne poslanci hlasovaním za: 6 (neprítomní: Zoltán Bakó, Ing. Juraj Bielik, Anton
Janoviak) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť Moniky Urbanovej,
trvale bytom Ostrov, Malé Orvište 486 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k obecnému
nájomnému bytu č. 486/9, zobrali na vedomie a schvaľuje Zmluvu o nájme bytu č. 486/3/9-2022
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 Ostrov, Malé Orvište 486 so začiatkom nájmu od 1.2.2022 na nájomný
byt – 3 - izbový o celkovej výmere vrátane balkónu 78,32 m2 , súp. č. 486, Ostrov, časť Malé
Orvište, byt č. 9, 3 NP
K bodu č. 9:
Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy – Svetlana Kováčová a Lukáš Janíček, bytom
Ostrov, Malé Orvište 485
V tejto časti rokovania OZ starosta sa poslanci zaoberali žiadosťou Svetlany Kováčovej
a Lukáša Janíčka, bytom Ostrov, Malé Orvište 485 o ukončenie nájomnej zmluvy k nájomnému
bytu č. 485/3. Starosta obce prítomných poslancov informoval, že obec vedie v poradovníku aj
žiadateľov z Ostrova, avšak z dôvodu potreby zdokladovania príjmov za predchádzajúci rok
navrhuje, aby sa schválenie nového nájomcu presunulo na najbližšie zasadnutie.
Následne poslanci hlasovaním za: 6 (neprítomní: Zoltán Bakó, Ing. Juraj Bielik, Anton
Janoviak) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť Svetlany Kováčovej
a Lukáša Janíčka, obaja trvale bytom Ostrov, Malé Orvište 485 zo dňa 12.1.2022 o ukončenie
nájomnej zmluvy k obecnému nájomnému bytu č. 485/3 a konštatovali, že Zmluva o nájme bytu č.
485/2/3 – 2021 končí uplynutím 3-mesačnej výpovednej lehoty, a to 30.4.2022
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K bodu č. 10:
Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy – Lívia Borovská, bytom Ostrov, Malé Orvište 486
V tomto bode zasadnutia OZ poslanci prerokovali žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy
k nájomnému bytu č. 486/4 doručenej dňa 12.1.2022 od Lívie Borovskej, bytom Ostrov, Malé
Orvište 486. Starosta obce taktiež navrhol prítomným poslancom, aby sa schvaľovanie nového
nájomcu presunulo na najbližšie zasadnutie.
Následne poslanci hlasovaním za: 6 (neprítomní: Zoltán Bakó, Ing. Juraj Bielik, Anton
Janoviak) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť Lívie Borovskej, trvale
bytom Ostrov, Malé Orvište 486 zo dňa 12.1.2022 o ukončenie nájomnej zmluvy k obecnému
nájomnému bytu č. 486/4, a konštatovali, že Zmluva o nájme bytu č. 486/2/4 – 2020 končí
uplynutím 3-mesačnej výpovednej lehoty, a to 30.4.2022
K bodu č. 11:
Rôzne
V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov, že sa robí verejné obstarávanie
na dodávku kompostérov pre domácnosti, a to 400 ks, ktoré by mali byť dodané do konca
februára 2022. Ďalej informoval prítomných poslancov ohľadom pozemku parc. č. 1281/3 v k.ú.
Ostrov, ktorý je vo vlastníctve manželov Róberta a Jany Madunických, bytom Ostrov 471, o
ktorý má obec záujem z dôvodu zachovania prechodu pre občanov obce, že na tento pozemok
majú manželia Madunickí záložné právo súvisiace s hypotékou a najskôr by museli toto záložné
právo zrušiť. Z tohto dôvodu nie je možné, aby obec momentálne získala tento pozemok do
svojho vlastníctva.
K bodu č. 12:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
K bodu č. 13:
Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove 27.1.2022
_____________________
Jozef Tkácz
starosta obce
Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:

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

Jakub Valko

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

Miloš Žažo

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