OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 28.10.2019 na obecnom
úrade v Ostrove v zasadačke starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Dohoda o splatení dlhu medzi veriteľom JAVYS a.s. Bratislava a dlžníkom Obec Ostrov
– návrh dodatku
5) Žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky stávkovej kancelárie – Victory TIP,
s.r.o, Trnava – M1
6) Rozpočtové opatrenie č. 12/2019 – M2
7) Rozpočtové opatrenie č. 13/2019 – M3
8) Projekt na Enviromentálny fond - Združenie BOVO - spolufinancovanie
9) Rôzne
10) Diskusia
11) 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. Keďže je OZ uznášaniaschopné vyzval poslancov
k schváleniu programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 6 /neprítomní: Anton Janoviak, Mgr. Pavol Kabát, Katarína
Drevenáková/ 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 - Lenka Antolíková
Za overovateľov zápisnice boli určení:
 Miloš Žažo
 Zoltán Bakó
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6 /neprítomní: Anton Janoviak, Mgr. Pavol Kabát,
Katarína Drevenáková/ 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:
Dohoda o splatení dlhu medzi veriteľom JAVYS a.s. Bratislava a dlžníkom Obec Ostrov –
návrh dodatku
V tomto bode rokovania predložil prítomným poslancom návrh na úhradu mimoriadnej splátky
úrokov z omeškania, ktoré má obec povinnosť uhradiť v zmysle článku II. Dohody o splatení
dlhu medzi veriteľom JAVYS a.s. Bratislava a dlžníkom Obcou Ostrov, a to vo výške 20000,00
EUR do konca roka 2019. Zároveň by obec v jeho zastúpení požiadala veriteľa spoločnosť
JAVYS a.s. Bratislava o odpustenie časti úrokov z omeškania, ktorých výška predstavuje
k 13.9.2019 sumu 193 807,61 EUR.
Poslanci hlasovaním za: 6 /neprítomní: Anton Janoviak, Mgr. Pavol Kabát, Katarína
Drevenáková/ proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie a schválili návrh starostu
obce na úhradu mimoriadnej splátky úrokov z omeškania, ktoré má obec povinnosť uhradiť
v zmysle článku II. Dohody o splatení dlhu medzi veriteľom JAVYS a.s. Bratislava a dlžníkom
Obcou Ostrov, a to vo výške 20000,00 EUR do konca roka 2019. Zároveň by obec v jeho
zastúpení požiadala veriteľa spoločnosť JAVYS a.s. Bratislava o odpustenie časti úrokov
z omeškania, ktorých výška predstavuje k 13.9.2019 sumu 193 807,61 EUR.
K bodu č. 5:
Žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky stávkovej kancelárie – Victory TIP,
s.r.o, Trnava – M1
V tejto časti rokovania poslanci prerokovali žiadosť spoločnosti Victory TIP, s.r.o. Trnava zo
dňa 14.10.2019 o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky stávkovej kancelárie na adrese
Ostrov 402.
Poslanci následne hlasovaním za: 6 /neprítomní: Anton Janoviak, Mgr. Pavol Kabát, Katarína
Drevenáková/ proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili umiestnenie prevádzky stávkovej
spoločnosti Victory Tip s.r.o., Trnava na adrese Ostrov 402.
K bodu č. 6:
Rozpočtové opatrenie č. 12/2019 – M2
Starosta obce informoval poslancov, že RO č. 12/2019 bolo vypracované v zmysle VP 1/2013,
kde boli zapracované zmeny súvisiace s poskytnutými dotáciami a grantami.
Poslanci nemali žiadne námietky k rozpočtovému opatreniu č. 12/2019 a následne hlasovaním
za: 6 /neprítomní: Anton Janoviak, Mgr. Pavol Kabát, Katarína Drevenáková/ proti: 0, zdržal
sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 12/2019 v zmysle VP 1/2013.
K bodu č. 7:
Rozpočtové opatrenie č. 13/2019
V tomto bode rokovania starosta obce pripomenul a zdôvodnil poslancom navrhované zmeny
v rozpočtu obce. Poslanci nemali žiadne pripomienky k uvedeným zmenám.
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Poslanci hlasovaním za: 6 /neprítomní: Anton Janoviak, Mgr. Pavol Kabát, Katarína
Drevenáková/ proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č.
13/2019 podľa predloženého návrhu starostu obce, schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 13/2019 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, schvaľuje čerpanie rezervného fondu obce Ostrov na
nasledovné akcie: oplotenie cintorína v Ostrove vo výške 669 €, nákup multifunkčného traktora
vo výške 50 000 €, spolufinancovanie projektu na strojové vybavenie vo výške 2 625 €,
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodníkov vo výške 5 000 €, rekonštrukciu chodníkov
vo výške 40 469 €, spolufinancovanie projektu združenia BOVO vo výške 8 000 €, vratka – istina
JAVYS a.s. Bratislava vo výške 46 793 € z bežných výdavkov, predčasnú splátku dlhodobého
úveru vo výške 28 944 €
K bodu č. 8:
Projekt na Enviromentálny fond - Združenie BOVO - spolufinancovanie
V tomto bode poslanci prerokovali podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok (formou
Združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište) na Environmentálny fond SR, za účelom
zakúpenia stroja drvič - kompostovací ťahaný voz ZAGO GREEN 11, predpokladaná hodnota
150.000 Eur s DPH. Náklady na spolufinancovanie projektu vo výške 5 percent budú
prerozdelené medzi členské obce podľa počtu obyvateľov k 31.12.2018 (Bašovce - 335, Ostrov
1208, Veľké Orvište - 1063). Náklady na vypracovanie žiadosti a management vo výške 900 Eur
budú prerozdelené rovnakým vzorcom, a to podľa počtu obyvateľov k 31.12.2018.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 /neprítomní: Anton Janoviak, Mgr. Pavol Kabát, Katarína
Drevenáková/, proti: 0, zdržal sa: 0 schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok
(formou Združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište) na Environmentálny fond SR, za účelom
zakúpenia stroja drvič - kompostovací ťahaný voz ZAGO GREEN 11, predpokladaná hodnota
150.000 Eur s DPH. Náklady na spolufinancovanie projektu vo výške 5 percent budú
prerozdelené medzi členské obce podľa počtu obyvateľov k 31.12.2018 (Bašovce - 335, Ostrov
1208, Veľké Orvište - 1063). Náklady na vypracovanie žiadosti a management vo výške 900 Eur
budú prerozdelené rovnakým vzorcom, a to podľa počtu obyvateľov k 31.12.2018.
K bodu č. 9:
Rôzne
V tomto bode rokovania starosta informoval poslancov, že na obecnom dvore už máme nový
traktor KUBOTA+ náves, ktorí sme získali formou dotácie z Enviromentálneho fondu.
Ďalej starosta informoval poslancov, že na budúci rok sa obec Ostrov bude snažiť o získanie
dotácie z Enviromentálneho fondu na dobudovanie kanalizácie – 3 úseky.
K bodu č. 10:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
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K bodu č. 11:
Záver

Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 15.11.2019
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce
Zapisovateľka:
Lenka Antolíková
Overovatelia:

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

Miloš Žažo

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

Zoltán Bakó

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