ZÁVERY Z ROKOVANIA
Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa 09.09.2013
K bodu č. 1:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia

Uznesenie č. 01/09/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
návrh programu rokovania OZ predložený starostkou obce a
B) s c h v a ľ u j e
predložený program rokovania
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
prizvaní hostia
4) Rozpočtové opatrenie č. 6,7/2013 – M1, M2
5) Rôzne (žiadosti, kontroly, sťažnosti, prevody majetku ...) M3
6) Záver
Prítomných: 6 (neprítomní Ing. Peter Jančík, Ing. Ľubomír Marci)
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 02/09/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
berie na vedomie
určenie zapisovateľky: Ing. Hana Zubáková a overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Bielik a JUDr.
Jozef Bolješik
Prítomných: 6 (neprítomní Ing. Peter Jančík, Ing. Ľubomír Marci)
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 3:
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
prizvaní hostia

Uznesenie č. 03/09/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
berie na vedomie
informáciu starostky obce, že uznesenie č. 05/06/2013 – bod C zo dňa 10.06.2013 ohľadne
vyhotovenia doplnkovej tabuľky pri príležitosti 900. výročia obce nebolo splnené

.Prítomných: 7 (neprítomný Ing. Ľubomír Marci)
Za: 7
Zdržal sa:0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 04/09/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
berie na vedomie
návrh starostky obce, aby poslanci obecného zastupiteľstva do ďalšieho zasadnutia OZ pripravili
návrh VZN, ktorý by upravoval podmienky pri parkovaní na obecných pozemkoch.
Prítomných: 7 (neprítomný Ing. Ľubomír Marci)
Za: 7
Zdržal sa:0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 05/09/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
berie na vedomie
informáciu JUDr. Jozefa Bolješika, ako právneho zástupcu obce Ostrov, o aktuálnom stave v
právnej veci navrhovateľa – Slovenské elektrárne , a.s., so sídlom Mlynské Nivy 47, Bratislava,
IČO: 35 829 052 proti odporcom: Obec Ostrov, Ostrov 315, IČO 312 827 v 1. rade a
Prevádzkareň Ostrov, s.r.o., so sídlom Ostrov 315, IČO 36 235 695 v 2. rade o zaplatenie
46 793,17 Eur s príslušenstvom. Prostredníctvom právneho zástupcu bolo obci Ostrov v tejto
veci doručené predvolanie na termín pojednávania 1. októbra 2013 na Okresný súd v Piešťanoch.
Uznesením č. k. 7Cb/1/2008-305 zo dňa 24.07.2013 Okresný súd v Piešťanoch pripustil, aby do
konania na miesto doterajšieho navrhovateľa vstúpila Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., so
sídlom Tomášikova 22, Bratislava, IČO: 35 946 024 a konanie proti odporcovi v 2. rade zastavil.
Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Bolješika podala proti uzneseniu Okresného súdu v
Piešťanoch zo dňa 24.07.2013, č. k. 7Cb/1/2008-305 odvolanie.
Prítomných: 7 (neprítomný Ing. Ľubomír Marci)
Za: 7
Zdržal sa:0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 4:
Rozpočtové opatrenie č. 6,7/2013 – M1, M2

Uznesenie č. 06/09/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 6/2013 starostky obce

Rozpočet na
rok 2013
v€
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Návrh na
6.zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €
0
0

6. zmena
rozpočtu na
rok 2013 v €

430 625
0

5. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
447 897
0

35 770

37947

0

37 947

466 395

485 844

0

485 844

Rozpočet na
rok 2013
v€

Návrh na
6. zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €
- 600
+ 600

6. zmena
rozpočtu na
rok 2013 v €

371 553
54 000

5. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
395 502
49 500

40 842

40 842

0

40 842

466 395

485 844

0

485 844

447 897
0

394 902
50 100

Prítomných: 7 (neprítomný Ing. Ľubomír Marci)
Za: 6
Zdržal sa: 1 (JUDr. Jozef Bolješik)
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 07/09/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 7/2013 podľa predloženého návrhu starostky obce
B) s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.5/2013 v
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b 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:
Rozpočet na
rok 2013
v€
Bežné
príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy
spolu

Návrh na
7.zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €
- 734

7. zmena
rozpočtu na
rok 2013 v €

430 625

6. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
447 897

0

0

0

0

35 770

37 947

0

37 947

466 395

485 844

- 734

485 110

447 163

Rozpočet na
rok 2013
v€
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky
spolu

Návrh na
7. zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €
- 734

371 553

6. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
394 902

7. zmena
rozpočtu na
rok 2013 v €

54 000

50 100

40 842

40 842

0

40 842

466 395

485 844

- 734

485 110

394 168
50 100

C) u k l a d á
Obecnému úradu v Ostrove zabezpečiť zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.
7/2013 podľa jednotlivých položiek.
Prítomných: 7 (neprítomný Ing. Ľubomír Marci)
Za: 6
Zdržal sa: 1 (JUDr. Jozef Bolješik)
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 5:
Rôzne (žiadosti, kontroly, sťažnosti, prevody majetku ...)

Uznesenie č. 08/09/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Ing. Romana Jánoša zo dňa 17.06.2013 o obstaranie urbanistickej štúdie na lokalitu
4c2, na ktorej financovaní sa chce podieľať.
B) s c h v a ľ u j e
obstaranie Urbanistickej štúdie pre lokalitu 4c2 v zmysle Územného plánu obce Ostrov
a jeho zmien a doplnkov. Štúdia bude obstaraná až po doriešení nepovolenej stavby, ktorá sa
nachádza v lokalite 4c2 na pozemku vo vlastníctve v podiele 1/1 Romana Jánoša, bytom
Malé Orvište č. 58, 922 01 Ostrov a Janky Jánošovej, rod. Bocánovej, bytom 922 01 Ostrov
č. 367 parcela registra „C“ parc. č. 32/7 orná pôda o výmere 935 m2, k. ú. Malé Orvište.
C) s c h v a ľ u j e
návrh Zmluvy o úhrade nákladov spojených s obstaraním urbanistickej štúdie.
Prítomných: 8
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 09/09/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Ing. Jozefa Šimu a manž. Ing. Andrei Šimovej, rod. Balúnovej, obaja bytom Ostrov
403, 92201 Ostrov, o odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 434/1, ostatné plochy o
výmere 251 m2, vo vlastníctve obce, nachádzajúcej v k. ú. Ostrov, zapísanej SK Piešťany na

LV 900 a parc. č. 434/2, ostatné plochy, vo výmere 120 m2, vo vlastníctve obce,
nachádzajúcej v k. ú. Ostrov, zapísanej SK Piešťany na LV 900.
B) k o n š t a t u j e, ž e
Obec Ostrov je vlastníkom v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“ parc. č. 434/1 ostatné
plochy o výmere 251 m2 a pozemku parcela registra „C“ parc. č. 434/2 ostatné plochy
o výmere 120 m2 , zapísaných na LV č. 900, k. ú. Ostrov. Uvedené pozemky sú predmetom
prevodu. Pozemok parc. č. 434/1 je zastavaný garážou a drobnou stavbou a zároveň tvorí
časť dvora k rod domu č. 220, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok parc. č. 434/2 je
prístupný cez pozemok parc. č. 434/1 a je žiadateľmi využívaný ako časť záhrady k rod.
domu č. 220.
Vzhľadom na uvedené sú splnené podmienky pre prevod majetku obce podľa ustanovenia §
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
C) s c h v a ľ u j e
prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov:
 nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“
parc. č. 434/1 ostatné plochy o výmere 251 m2 a pozemku parcela registra „C“ parc. č.
434/2 ostatné plochy o výmere 120 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 900, k. ú. Ostrov, za
cenu 7,00 Eur/ m2 do vlastníctva nadobúdateľa Ing. Jozefa Šimu a manž. Ing. Andrei
Šimovej, rod. Balúnovej, obaja bytom Ostrov 403, 92201 Ostrov.
D) u k l a d á
obecnému úradu, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace
s týmto prevodom majetku obce Ostrov.
Prítomných: 8
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 10/09/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Daniela Palkecha a manž. Andrei Palkechovej rod. Čentíkovej, obaja bytom Ostrov
78, 922 01 Ostrov o odkúpenie nehnuteľnosti – časti pozemku parc. č. 243/22, zastavané
plochy o výmere cca 85 m2, vo vlastníctve obce, nachádzajúcej v k. ú. Malé Orvište,
zapísanej SK Piešťany na LV 200.
B) b e r i e n a v e d o m i e
predloženie Geometrického plánu č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/28, zo dňa
23.07.2013, vypracovaného Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova
894/30, Vrbové, overeného SK Piešťany dňa 31.07.2013 pod č. 433/13 p. Danielom
Palkechom.
Geometrickým plánom č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/28, zo dňa
23.07.2013, vypracovaným Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30,
Vrbové, overeným SK Piešťany dňa 31.07.2013 pod č. 433/13 bol z pôvodnej parc. č.
243/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, zapísanej na LV č. 200, k. ú. Malé
Orvište vytvorený:
 pozemok parc. č. 243/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 a
 pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2.
C) k o n š t a t u j e, ž e
Obec Ostrov je vlastníkom v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“ parc. č. 243/22
zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, zapísanom na LV č. 200, k. ú. Malé Orvište.

Pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2 je predmetom
tohto prevodu.
Pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2 je priľahlý
pozemok k pozemku parcela registra „C“ parc. č. 243/1 ostatné plochy o výmere 867 m2,
zapísanom na LV č. 227, k. ú. Malé Orvište, ktorého je nadobúdateľ Daniel Palkech
spoluvlastník v podiele 1/2.
Na pozemku, ktorý je predmetom prevodu, je umiestnená vodovodná šachta a vodovodné
prípojky k pozemkom parcely registra „C“ parc. č. 243/1, parc. č. 243/20 a parc. č. 92.
Vzhľadom na uvedené sú splnené podmienky pre prevod majetku obce podľa ustanovenia §
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Pri prevode tohto majetku obce je
potrebné, aby žiadateľ predložil obecnému úradu súhlas spoluvlastníka pozemku parc. č.
243/1 ostatné plochy o výmere 867 m2, zapísanom na LV č. 227, k. ú. Malé Orvište
s prevodom pozemku vo vlastníctve Obce Ostrov parc. č. 243/22 zastavané plochy
a nádvoria o novej výmere 85 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľa - Daniela Palkecha
a manž. v celosti a zmluvné zriadenie vecného bremena za podmienok nižšie uvedených.
D) s c h v a ľ u j e
prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov:
 nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“
parc. č. 243/22, zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2, k. ú. Malé Orvište,
ktorý bol vytvorený GP č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/28, vypracovaný
Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, overený SK
Piešťany dňa 31.07.2013 pod číslom 433/13, za cenu 2,50 Eur/m2 do vlastníctva
nadobúdateľa Daniela Palkecha a manž. Andrei Palkechovej rod. Čentíkovej, obaja
bytom Ostrov 78, 922 01 Ostrov za týchto podmienok:
 žiadateľ predloží k žiadosti súhlas spoluvlastníka v podiele ½ priľahlého pozemku
parcela registra „C“ parc. č. 243/1 ostatné plochy o výmere 867 m2, zapísanom na LV č.
227, k. ú. Malé Orvište, p.. Palkecha Jozefa, bytom Krakovany, Strážovská 334/24,
s prevodom pozemku vo vlastníctve Obce Ostrov parc. č. 243/22 zastavané plochy
a nádvoria o novej výmere 85 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľa - Daniela Palkecha
a manž. v celosti. Podpis spoluvlastníka na súhlase bude úradne osvedčený.
 keďže na pozemku, ktorý je predmetom prevodu je umiestnená vodovodná šachta a
vodovodné prípojky k pozemkom parcely registra „C“ parc. č. 243/1, parc. č. 243/20 a
parc. č. 92 je potrebné zmluvné zriadenie vecného bremena „in rem“ k pozemku parc. č.
243/22 spočívajúceho v povinnosti každého vlastníka pozemku parcela registra „C“
parc. č. 243/22 strpieť umiestnenie vodovodnej šachty a vodovodných prípojok na
pozemku parc. č. 243/22 v prospech každého vlastníka oprávnených pozemkov parc. č.
243/1, parc. č.243/20 a parc. č. 92 v rozsahu podľa GP a umožniť každému vlastníkovi
oprávnených pozemkov parc. č. 243/1, parc. č. 243/20 a parc. č. 92 vstup na pozemok
parc. č. 243/22 za účelom kontroly, údržby, opravy, úpravy, výmeny alebo rekonštrukcie
vodovodnej šachty a vodovodných prípojok, alebo ich akejkoľvek časti, v rozsahu podľa
GP.
 vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú,
 oprávnený z vecného bremena sa nebude podieľať na nákladoch spojených s údržbou
zaťaženého pozemku,
 vypracovanie GP na zriadenie vecného bremena ako je uvedené vyššie zabezpečí na
svoje náklady žiadateľ,
 náklady spojené s vypracovaním Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena ako aj
správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do KN bude
znášať žiadateľ,
 účastníkmi zmluvy na strane oprávnených z vecného bremena budú vlastníci
oprávnených pozemkov podľa zápisu v LV.

E) u k l a d á
obecnému úradu, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace
s týmto prevodom majetku obce Ostrov.
Prítomných: 8
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 11/09/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
A) b e r i e n a v e d o m i e
 predloženie Geometrického plánu č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/28, zo
dňa 23.07.2013, vypracovaného Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova
894/30, Vrbové, overeného SK Piešťany dňa 31.07.2013 pod č. 133/13 p. Vojtechom
Dekanom.
Geometrickým plánom č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/28, zo dňa
23.07.2013, vypracovaným Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30,
Vrbové, overeným SK Piešťany dňa 31.07.2013 pod č. 433/13 bol z pôvodnej parc. č.
243/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, zapísanej na LV č. 200, k. ú. Malé
Orvište vytvorený:
 pozemok parc. č. 243/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 a
 pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2.
Novovzniknutý pozemok parc. č. 243/28 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 39 m2
je predmetom prevodu.
 doplnenie žiadosti zo dňa 10.06.2013 o údaje manželky.
B) k o n š t a t u j e, ž e
Obec Ostrov je vlastníkom v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“ parc. č. 243/22
zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, zapísanom na LV č. 200, k. ú. Malé Orvište.
Uznesením č. 12/06/2013 zo dňa 10.06.2013 OZ súhlasilo s prevodom časti pozemku parc. č.
243/22 po doložení geometrického plánu.
Žiadateľ predložil Geometrický plán č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/28, zo
dňa 23.07.2013, vypracovaný Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova
894/30, Vrbové, overený SK Piešťany dňa 31.07.2013. pod. č. 433/13.
Pozemok parc. č. 243/28 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 39 m2 , ktorý je
predmetom prevodu, je priľahlý pozemok k pozemku parcela registra „C“ parc. č. 243/20
zastavané plochy a nádvoria o výmere 875 m2, zapísanom na LV č. 272, k. ú. Malé Orvište,
vo vlastníctve nadobúdateľa Vojtecha Dekana v podiele 1/1.
Vzhľadom na uvedené sú splnené podmienky pre prevod majetku obce podľa ustanovenia §
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
C) s c h v a ľ u j e
prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov:
 nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 novovzniknutého pozemku
parcela registra „C“ parc. č. 243/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, k. ú.
Malé Orvište, ktorý bol vytvorený GP č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č.
243/28, vypracovaný Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30,
Vrbové, overený SK Piešťany dňa 31.07.2013 pod číslom 433/13, za cenu 2,50 Eur/m 2,
do vlastníctva nadobúdateľa Vojtecha Dekana a manž. Beáty Dekanovej, rod. Košútovej,
obaja bytom Ostrov 80, 92201 Ostrov, za týchto podmienok:
 keďže na pozemku, ktorý je predmetom prevodu je umiestnená vodovodná prípojka
k pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 92 – cintorín, je potrebné zmluvné zriadenie

vecného bremena „in rem“ k pozemku parc. č. 243/28 spočívajúceho v povinnosti
každého vlastníka pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 243/28 strpieť umiestnenie
vodovodnej prípojky na pozemku parc. č. 243/28 v prospech každého vlastníka
oprávneného pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 92 v rozsahu podľa GP a umožniť
každému vlastníkovi oprávneného pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 92 vstup na
pozemok parc. č. 243/28 za účelom kontroly, údržby, opravy, úpravy, výmeny alebo
rekonštrukcie vodovodnej prípojky, alebo akejkoľvek je časti, v rozsahu podľa GP.
 vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú,
 oprávnený z vecného bremena sa nebude podieľať na nákladoch spojených s údržbou
zaťaženého pozemku,
 vypracovanie GP na zriadenie vecného bremena ako je uvedené vyššie zabezpečí na
svoje náklady žiadateľ
 náklady spojené s vypracovaním Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena ako aj
správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do KN bude
znášať žiadateľ
 účastníkmi zmluvy na strane oprávnených z vecného bremena bude vlastník oprávneného
pozemku podľa zápisu v LV .
D) u k l a d á
obecnému úradu, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace
s týmto prevodom majetku obce Ostrov.
Prítomných: 8
Za: 7
Zdržal sa: 1 (Vojtech Dekan)
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 12/09/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
A) b e r i e n a v e d o m i e
doplnenú žiadosť p. Jaromíra Bolješika, bytom Komenského 28, Piešťany, o odkúpenie
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 - pozemku parcela registra „C“ parc.
č. 882/47, zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2, zapísanom na LV č. 524, k. ú.
Ostrov.
B) k o n š t a t u j e, ž e
uznesením č. 13/06/2013 zo dňa 10.06.2013 požadovalo od žiadateľa doplnenie žiadosti o
doklad preukazujúci vlastnícke právo k stavbe, ktorá sa nachádza na pozemku, ktorý je
predmetom prevodu. Až na základe tohto dokladu sa bude opätovne žiadosťou zaoberať.
Žiadateľ dňa 09.09.2013 predložil obecnému úradu doplnenie žiadosti o údaje manželky a
LV č. 1971, z ktorého vyplýva, že vlastníkom stavby je spoločnosť Agrobolješik, s.r.o., so
sídlom Ostrov 324, IČO: 34141405, v podiele 1/1 . Žiadateľ p. Jaromír Bolješik je jedným
z dvoch konateľov tejto spoločnosti a jediným spoločníkom tejto spoločnosti.
Na základe nových skutočností pred samotným schvaľovaním prevodu majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné, aby žiadateľ predložil k žiadosti:
 súhlas konateľa Branislava Trandžíka, bytom Ostrov 324 spoločnosti Agrobolješik, s.r.o.
so sídlom Ostrov 324, 92201 Ostrov, IČO 34 141 405, s prevodom nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obce Ostrov v podiele 1/1- pozemku parcela registra „C“ parc. č. 882/47
zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2, zapísanom na LV č. 524, k. ú. Ostrov, do
výlučného vlastníctva žiadateľa – Jaromíra Bolješika, bytom 92101 Piešťany, ul.
Komenského 28 a manž. Ľudmily Bolješikovej, rod. Petrášovej, bytom 92201 Ostrov č.
324, v celosti. Podpis spoluvlastníka na súhlase bude úradne osvedčený.

C) s c h v a ľ u j e
zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov:
 nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ostrov v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“
parc. č. 882/47, zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2, zapísanej na LV č. 524, k.
ú. Ostrov, za cenu 7,00 Eur/m2.
Prítomných: 8
Za: 6
Zdržal sa: 2 (JUDr. Jozef Bolješik, Ing. Peter Jančík)
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 13/09/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
berie na vedomie
informáciu o poistných udalostiach:
 č. 8011693021 zo dňa 15.03.2013 – Kultúrny dom Ostrov – v dôsledku atmosférických
zrážok došlo k poškodeniu fasády KD, škodová udalosť bola posúdená záporne, bez
poistného plnenia,
 č. 8011693056 zo dňa 15.03.2013 – budova TJ Slovan Ostrov – v dôsledku atmosférických
zrážok došlo k zatečeniu miestnosti, kde sa nachádza bar, škodová udalosť bola posúdená
záporne, bez poistného plnenia,
 č. 8011693064 zo dňa 03.04.2013 – budova ZŠ – v dôsledku atmosférických zrážok došlo
k zatečeniu miestností, škodová udalosť bola posúdená kladne – výška plnenia 232,83 Euro.
Prítomných: 8
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

V Ostrove, dňa 09.09.2013

_____________________
PhDr. Dana Borovská
starostka obce
Podpísané: 19.09.2013
Vyvesené na úradnej tabuli: 19.09.2013

