OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 9.3.2020 na obecnom
úrade v Ostrove v zasadačke starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – M1
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – M2
Žiadosť Edity Zubákovej a Gabriely Zubákovej, trvale bytom Ostrov 153 o odkúpenie
parcely č. 432/176 v k.ú. Ostrov – schválenie zámeru – M3
7) Rôzne
8) Diskusia
9) 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 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:
 Miloš Žažo
 Zoltán Bakó
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:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – M1
V tejto časti rokovania OZ bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 1/2020, ktoré sa týkalo
prijatých dotácií pre Obec Ostrov.
Poslanci hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie Rozpočtové
opatrenie č. 1/2020 v zmysle VP č. 1/2013.
K bodu č. 5:
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – M2
V tomto bode rokovania poslanci prerokovali návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020. Starosta
pripomenul poslancom najdôležitejšie navrhované zmeny.
Poslanci hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie Rozpočtové
opatrenie č. 2/2020 podľa predloženého návrhu starostu obce, schválili zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2/2020 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 a schválili čerpanie rezervného fondu obce
Ostrov vo výške 102 800 € na nasledovné akcie:
- rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 21 435 €
- rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 10 500 €
- projektovú dokumentáciu na oplotenie cintorína v Ostrove vo výške 500 €
- rekonštrukciu oplotenia cintorína v Ostrove vo výške 30 000 €
- rekonštrukciu chodníkov vo výške 29 365 €
- interaktívnu tabuľu do ZŠ vo výške 5 000 €
- spolufinancovanie projektu združenia BOVO vo výške 5 000 €
K bodu č. 6:
Žiadosť Edity Zubákovej a Gabriely Zubákovej, trvale bytom Ostrov 153 o odkúpenie
parcely č. 432/176 v k.ú. Ostrov – schválenie zámeru – M3
V tejto časti rokovania OZ sa poslanci zaoberali žiadosťou Edity a Gabriely Zubákových, bytom
Ostrov 153, ktorá bola doručená dňa 26.2.2020 o odkúpenie pozemku parc.č. 432/176 v k.ú.
Ostrov o výmere 102 m2, ktorá sa nachádza pred pozemkom, ktorý žiadateľky dlhodobo užívajú.
Poslanci nemali pripomienky k odpredaju predmetného pozemku za 2,50 €/m2.
Poslanci hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie žiadosť Edity
Zubákovej, rod. Zubákovej a Gabriely Zubákovej, rod. Zubákovej, obe trvale bytom Ostrov 153,
doručenú dňa 26.2.2020 o odkúpenie novoutvoreného pozemku parc.č. 432/176 v k.ú. Ostrov
o výmere 102 m2 , zobrali na vedomie Geometrický plán č. 122-4/2020 zo dňa 3.2.2020 na
oddelenie pozemku p.č. 432/176, vypracovaný Petrom Hornákom z Geodetickej kancelárie
Peter Hornák, Krajinská cesta 3, Piešťany, IČO: 22734473, úradne overený Okresným úradom
Piešťany, katastrálny odbor, dňa 14.2.2020 pod č. G1-83/2020, schválili zámer na prevod
nehnuteľného majetku obce Ostrov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to: nehnuteľnosť v katastrálnom území Ostrov –
novoutvorený pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 432/174 o výmere 102 m2 druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený Geometrickým plánom č. 122-4/2020 zo dňa
3.2.2020 na oddelenie pozemku p.č. 432/176, vypracovaným Petrom Hornákom z Geodetickej
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kancelárie Peter Hornák, Krajinská cesta 3, Piešťany, IČO: 22734473, úradne overený
Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, dňa 14.02.2020 pod č. G1-83/2020, z pozemku
parcela registra „C“ parcelné číslo 432/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 37070 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Piešťany,
katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 900 pre okres Piešťany, obec Ostrov, katastrálne
územie Ostrov, vo výlučnom vlastníctve Obce Ostrov v podiele 1/1, do podielového
spoluvlastníctva nadobúdateľov: Edita Zubáková rod. Zubáková, bytom Ostrov 153,
v spoluvlastníckom podiele 1/2-ca vzhľadom k celku a Gabriela Zubáková rod. Zubáková, bytom
Ostrov 153, v spoluvlastníckom podiele 1/2-ca vzhľadom k celku, za kúpnu cenu: 2,50 € / m2,
ako prevod podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že novoutvorený
prevádzaný pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľov C-KN
parc. č. 432/118 a nadobúdateľmi je užívaný ako predzáhradka, pričom prevodom dôjde k
usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemku v zhode s faktickým užívaním.
K bodu č. 7:
Rôzne
V tomto bode rokovania starosta obce predniesol návrh, aby sa schválili ešte ďalší dvaja poslanci
ako sobášiaci. Okrem starostu boli schválení ako sobášiaci poslanci Ing. Juraj Bielik a Mgr.
Pavol Kabát. Došlo však k situácii, že termín predpokladaného sobáša nevyhovoval ani jednému
z nich, nakoľko mali mať iné povinnosti.
Poslanci následne po krátkej diskusii hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
schválili sobášiacich poslancov Petra Bielika a Mareka Gajdoša
K bodu č. 8:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
K bodu č. 9:
Záver

Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 19.3.2020
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce
Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:

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

Miloš Žažo

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

Zoltán Bakó

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