OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 8.6.2020 na obecnom
úrade v Ostrove v zasadačke starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Schválenie záverečného účtu obce a hospodárenia obce za rok 2019, správa audítora a
hlavného kontrolóra - M1
5) Plán kontrolnej činnosti HK obce Ostrov na 2. polrok 2020 – M2
6) Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.3.2020 – M3
7) Rozpočtové opatrenie č. 3/2020, Rozpočtové opatrenie č. 4/2020– M4
8) Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 – M5
9) Zásady hospodárenia s majetkom obce Ostrov – M6
10) VZN č. 1/2020 Požiarny poriadok obce Ostrov – M7
11) VZN č. 2/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia na
území obce Ostrov – M8
12) VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Ostrov – M9
13) VZN č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Ostrov – M10
14) VZN č. 5/2020 o chove hospodárskych zvierat na území obce Ostrov – M11
15) Žiadosť Edity Zubákovej a Gabriely Zubákovej, trvale bytom Ostrov 153 o odkúpenie
parcely č. 432/176 v k.ú. Ostrov – schválenie predaja – M12
16) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. 485/2/6 – 2017 – Michal Porubský, bytom
Ostrov, Malé Orvište 485 – M13
17) Žiadosť o odkúpenie parcely č. 432/177 v k.ú. Ostrov – Ing. Andrej Černok, bytom
Valova 8, Piešťany – M14
18) Zmluva o výpožičke medzi Obcou Ostrov a TJ Slovan Ostrov – M15
19) Vyhlásenie ponuky na prenájom priestorov časti budovy s.č. 112
20) Rôzne
21) Diskusia
22) 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.
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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:
 Ing. Juraj Bielik
 Peter Bielik
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.
K bodu č. 4:
Schválenie záverečného účtu obce a hospodárenia obce za rok 2019, správa audítora a
hlavného kontrolóra - M1
Starosta obce pripomenul poslancom, že obec je povinná predložiť na schválenie obecnému
zastupiteľstvu Záverečný účet obce Ostrov. Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke obce Ostrov dňa 12.5.2020. Dňa 12.5.2020 prebehol audit
účtovnej závierky obce za rok 2019. Stanovisko audítora konštatuje, že účtovná závierka
poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce
Ostrov k 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade
so zákonom a účtovníctve. Podľa jeho stanoviska účtovné informácie vo výročnej správe Obce
Ostrov poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej
závierke k 31.12.2019 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Hlavná kontrolórka obce vypracovala stanovisko k návrhu záverečného
účtu. Na základe predloženého návrhu záverečného účtu za rok 2019 a stanoviska nezávislého
audítora HK konštatuje, že Záverečný účet obce Ostrov za rok 2019 bol vypracovaný v súlade so
zákonom a navrhuje obecnému zastupiteľstvu tento záverečný účet schváliť bez výhrad
Následne poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce
k 31.12.2019, zobrali na vedomie odporúčajúce stanovisko hlavného kontrolóra obce na
schválenie Záverečného účtu obce Ostrov za rok 2019 bez výhrad a schválili Záverečný účet
obce Ostrov a celoročné hospodárenie obce Ostrov za rok 2019 bez výhrad
Následne poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 schválili Schodok
rozpočtu v sume – 2 613,46 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o
a) nevyčerpané prostriedky
zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 494 EUR
- dotácia na stravu v sume 1 494 EUR
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b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 3
zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume
5 451,57 EUR
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §
140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 1 661,48 €
Zostatok finančných operácií v sume - 2 613,46 € bol použitý na vysporiadanie schodku bežného
a kapitálového rozpočtu v sume – 2 613,46 €
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 31 128,08 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 31 128,08 EUR
Oprava chyby rozpočtového účtovania v roku 2019 vo výške 294,90 € (zníženie tvorby RF).
Na základe uvedených skutočností schválili skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo
výške 30 833,18 EUR.
K bodu č. 5:
Plán kontrolnej činnosti HK obce Ostrov na 2. polrok 2020 – M2
V tomto bode rokovania OZ bol predložený na schválenie plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Ostrov na 2. polrok 2020. Poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému
návrhu.
Následne poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrov na 2. polrok 2020 a schválili
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrov na 2. polrok 2020 podľa predloženého
návrhu.
K bodu č. 6:
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.3.2020 – M3
Ekonómka obce predložila poslancom plnenie príjmov a čerpanie výdavkov obce k 31.3.2020.
Následne poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.3.2020
K bodu č. 7:
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020, Rozpočtové opatrenie č. 4/2020– M4
V tejto časti zasadnutia OZ boli poslancom predložené rozpočtové opatrenia 3/2020 a 4/2020,
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 bolo vypracované podľa návrhu starostu obce, čo je v súlade so
Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ostrov.
Následne poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2020
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V ďalšej časti tohto bodu rokovania bolo predložené RO č. 4/2020 vypracované v zmysle VP č.
1/2013, a ktoré sa týkalo úprav z dôvodu prijatých dotácií.
Následne poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 v zmysle VP č. 1/2013

K bodu č. 8:
Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 – M5
V tomto bode rokovania starosta informoval o najdôležitejších úpravách v rozpočtovom opatrení
č. 5/2020. Zmeny v rozpočte boli vykonané hlavne z dôvodu zníženia podielových daní, taktiež
zmeny v čerpaní rezervného fondu, v návrhu bolo použitie aj na bežné výdavky, nielen na
kapitálové výdavky.
Taktiež z dôvodu nižších podielových daní a koronakrízy predložil poslancom návrh na zníženie
dotácie pre TJ Slovan Ostrov, a to o 2 000 Eur.
Následne poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
návrh Dodatku č. 1 k Zmluve č. 1/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ostrov na
rok 2020 na zníženie výšky dotácie pre TJ Slovan Ostrov a schválili Dodatok č. 1 k Zmluve č.
1/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ostrov na rok 2020 v rámci schváleného
rozpočtu, a to poskytnutie finančných prostriedkov na grant v roku 2020 občianskemu združeniu
– TJ Slovan Ostrov na projekt pod názvom: „Reprezentácia obce vo futbalových súťažiach
v rámci TTSK ( 4 tímy)“ v sume 9 000,00 EUR a na projekt pod názvom „ Reprezentácia obce
v stolnotenisových súťažiach“ v sume 1 000,00 Eur.
Následne poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 podľa predloženého návrhu starostu obce a schválili zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 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, schválili čerpanie rezervného fondu
obce Ostrov vo výške 102 800 € na nasledovné kapitálové výdavky:
- projekt oplotenie cintorína v Ostrove vo výške 500 €
- oplotenie cintorína v Ostrove vo výške 40 000 €
- rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 21 435 €
- rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 10 500 €
- rekonštrukciu chodníkov vo výške 20 365 €
- spolufinancovanie projektu združenia BOVO vo výške 5 000 €
- interaktívna tabuľa pre ZŠ vo výške 5 000 €
čerpanie rezervného fondu obce Ostrov vo výške 30 833 € na bežné výdavky:
- súdne poplatky + právne trovy – súd so spoločnosťou JAVYS a.s. Bratislava vo výške 7 160 €
- príspevok združeniu BOVO vo výške 3 000 €
- príspevok Spoločný úrad samosprávy so sídlom v Trebaticiach vo výške 2 823 €
- údržbu verejných priestranstiev vo výške 3 000 €
- prenájom zariadenia vo výške 3 000 €
- digitálnu pasportizáciu cintorínov + informačné tabule vo výške 2 200 €
- transfery na členské príspevky vo výške 9 650 €
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K bodu č. 9:
Zásady hospodárenia s majetkom obce Ostrov – M6
K predloženému návrhu zásad hospodárenia s majetkom obce Ostrov nemali prítomní poslanci
žiadne námietky.
Následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie návrh Zásad
hospodárenia s majetkom obce Ostrov a schválili Zásady hospodárenia s majetkom obce Ostrov
podľa predloženého návrhu
K bodu č. 10:
VZN č. 1/2020 Požiarny poriadok obce Ostrov – M7
Návrh VZN č. 1/2020 bol zverejnený 22.5.2020, do termínu neboli voči VZN žiadne
pripomienky. Poslanci k predloženému návrhu VZN č. 1/2020 Požiarny poriadok obce Ostrov
nemali žiadne námietky. Zároveň bolo potrebné zriadiť v zmysle toho VZN protipožiarnu
hliadku obce.
Poslanci sa hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 uzniesli na VZN č. 1/2020
Požiarny poriadok obce Ostrov
Ďalej poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zriadili Protipožiarnu
hliadku obce v zložení:
Peter Bielik, vedúci protipožiarnej hliadky
Anton Janoviak
Jakub Valko
K bodu č. 11:
VZN č. 2/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia na
území obce Ostrov – M8
Návrh VZN č. 2/2020 bol zverejnený v zmysle zákona dňa 22.5.2020 a do stanoveného termínu
neboli doručené žiadne pripomienky. Prítomní poslanci taktiež nemali k predloženému návrhu
VZN č. 2/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia na území
obce Ostrov žiadne námietky.
Poslanci sa následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 uzniesli na VZN č.
2/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia na území obce Ostrov

K bodu č. 12:
VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Ostrov – M9
V tomto bode zasadnutia OZ poslanci prerokovali návrh VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území obce Ostrov. Návrh VZN č. 3/2020 bol zverejnený 22.5.2020. Neboli
doručené žiadne pripomienky. Poslanci nemali žiadne námietky voči predloženému návrhu.
Poslanci sa následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 uzniesli na VZN č.
3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Ostrov
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K bodu č. 13:
VZN č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Ostrov – M10
Návrh VZN č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Ostrov bol zverejnený dňa
22.5.2020 a do stanoveného termínu neboli podané žiadne pripomienky. Taktiež zo strany
prítomných poslancov neboli žiadne námietky voči návrhu VZN č. 4/2020.
Poslanci sa následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 uzniesli na VZN č.
4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Ostrov
K bodu č. 14:
VZN č. 5/2020 o chove hospodárskych zvierat na území obce Ostrov – M11
V tejto časti rokovania OZ bol na programe návrh VZN č. 5/2020 o chove hospodárskych zvierat
na území obce Ostrov. Návrh VZN č. 5/2020 bol zverejnený dňa 22.5.2020. Neboli doručené
žiadne pripomienky k návrhu. Poslanci nemali žiadne námietky voči návrhu VZN č. 5/2020.
Poslanci sa následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 uzniesli na VZN č.
5/2020 o chove hospodárskych zvierat na území obce Ostrov
K bodu č. 15:
Žiadosť Edity Zubákovej a Gabriely Zubákovej, trvale bytom Ostrov 153 o odkúpenie
parcely č. 432/176 v k.ú. Ostrov – schválenie predaja – M12
V tomto bode programu starosta obce pripomenul, že zámer na prevod tejto nehnuteľnosti bol
schválený dňa 9.3.2020 a zverejnený dňa 13.5.2020. Je potrebné ešte schváliť predaj tejto
parcely žiadateľkám.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 schválili 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 432/176 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 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.
Náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností hradia nadobúdatelia.
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K bodu č. 16:
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. 485/2/6 – 2017 – Michal Porubský, bytom
Ostrov, Malé Orvište 485 – M13
Dňa 20.4.2020 bola doručená na obce žiadosť p. Michala Porubského, bytom Ostrov, Malé
Orvište o predĺženie nájomnej zmluvy k obecnému nájomnému bytu č. 485/6. Členovia komisie
bytovej a sociálnej politiky nemali žiadne pripomienky k predĺženiu nájomnej zmluvy.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
žiadosť Michala Porubského, trvale bytom Ostrov, Malé Orvište 485, o predĺženie nájomnej
zmluvy k obecnému nájomnému bytu č. 485/6 zo dňa 20.4.2020, zobrali na vedomie návrh
komisie bytovej a sociálnej politiky o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k obecnému
nájomnému bytu č. 485/6 vyššie uvedenému žiadateľovi a schválili Zmluvu o nájme bytu č.
485/2/6-2020 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: Michalom Porubským, trvale bytom Ostrov, Malé Orvište 485 so začiatkom nájmu
od 1.7.2020 na nájomný byt – 3 - izbový o celkovej výmere vrátane balkónu 78,36 m2 , súp. č.
485, Ostrov, časť Malé Orvište, byt č. 6, 2 NP
K bodu č. 17:
Žiadosť o odkúpenie parcely č. 432/177 v k.ú. Ostrov – Ing. Andrej Černok, bytom Valova
8, Piešťany – M14
Dňa 15.5.2020 bola doručená žiadosť p. Ing. Andreja Černoka, bytom Valova 8, Piešťany
o odkúpenie pozemku parc.č. 432/177 v k.ú. Ostrov. Poslanci nemali námietky voči prevodu
tohto pozemku.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
žiadosť Ing. Andreja Černoka, trvale bytom Piešťany, Valová 8, doručenú dňa 15.5.2020 o
odkúpenie novoutvoreného pozemku parc.č. 432/177 v k.ú. Ostrov, zobrali na vedomie
Geometrický plán č. 122-22/2020 zo dňa 30.3.2020 na oddelenie pozemku p.č. 432/177,
vypracovaný Petrom Hornákom z Geodetickej kancelárie Peter Hornák, Krajinská cesta
3,Piešťany, IČO: 22734473, úradne overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, dňa
15.04.2020 pod č. G1-224/2020 a 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 432/177 o výmere 8 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený
Geometrickým plánom č. 122-22/2020 zo dňa 30.3.2020 na oddelenie pozemku p.č. 432/177,
vypracovaným Petrom Hornákom z Geodetickej kancelárie Peter Hornák, Krajinská cesta 3,
Piešťany, IČO: 22734473, úradne overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, dňa
15.04.2020 pod č. G1-224/2020, 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 výlučného vlastníctva nadobúdateľa: Ing. Andrej Černok, bytom Piešťany,
Valová 4260/8, 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 nadobúdateľa C-KN parc. č. 78, jeho pričlenenie k pozemku nadobúdateľa umožní
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lepšie funkčné využitie pozemku C-KN parc. č. 78 vzhľadom na plánovanú výstavbu rodinného
domu, pričom novoutvorený prevádzaný pozemok bude slúžiť ako predzáhradka.
K bodu č. 18:
Zmluva o výpožičke medzi Obcou Ostrov a TJ Slovan Ostrov – M15
V tejto časti rokovania OZ bol poslancom predložený na schválenie návrh Zmluvy o výpožičke
medzi Obcou Ostrov a TJ Slovan Ostrov. Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
návrh Zmluvy o výpožičke medzi Obcou Ostrov a TJ Slovan Ostrov a schválili Zmluvu
o výpožičke medzi Obcou Ostrov a TJ Slovan Ostrov
K bodu č. 19:
Vyhlásenie ponuky na prenájom priestorov časti budovy s.č. 112
Starosta obce v tomto bode rokovania predniesol prítomným poslancom návrh na vyhlásenie
ponuky na prenájom priestorov časti budovy č. 112, Nakoľko poslanci schválili, aby v týchto
priestoroch bola prednostne ambulancia lekára a doteraz žiadny lekár neprejavil záujem
o prenájom, či sa vyhlási ponuka na prenájom týchto priestorov aj iným prípadným záujemcom.
Poslanci však s týmto návrhom nesúhlasili.
Poslanci následne hlasovaním za: 0 proti: 9, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 neschválili vyhlásenie
ponuky na prenájom priestorov časti budovy s.č. 112
K bodu č. 20:
Rôzne
Na úvod tejto časti rokovania predložil starosta obce poslancom návrh Zmluvy o prenájme medzi
prenajímateľom Mariánom Šupom, Veľké Kostoľany a nájomcom Obcou Ostrov na prenájom
prevádzkových strojov. Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu Zmluvy
o prenájme.
Následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie návrh
Zmluvy o prenájme č. 2020/3 medzi prenajímateľom Marián Šupa, J. Hollého 164, Veľké
Kostoľany, IČO: 11906022, v zastúpení Ing. Mariánom Šupom a nájomcom Obcou Ostrov,
Ostrov 315, Ostrov, IČO: 00312827, v zastúpení starostom obce Jozefom Tkáczom a schválili
Zmluvu o prenájme č. 2020/3 medzi prenajímateľom Marián Šupa, J. Hollého 164, Veľké
Kostoľany, IČO: 11906022, v zastúpení Ing. Mariánom Šupom a nájomcom Obcou Ostrov,
Ostrov 315, Ostrov, IČO: 00312827, v zastúpení starostom obce Jozefom Tkáczom
Dňa 8.6.2020 bola obci doručená žiadosť spoločnosti Victory TIP, s.r.o. Trnava o vydanie
súhlasu k umiestneniu prevádzky stávkovej kancelárie na adrese Ostrov č. 402. Poslanci nemali
k predmetnej žiadosti žiadne pripomienky.
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Následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť
spoločnosti Victory TIP, s.r.o. Trnava zo dňa 8.6.2020 o vydanie súhlasu k umiestneniu
prevádzky stávkovej kancelárie na adrese Ostrov č. 402 a schválili umiestnenie prevádzky
stávkovej kancelárie spoločnosti Victory TIP, s.r.o. Trnava na adrese Ostrov č. 402
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že je potrebné vymeniť jedného člena komisie pre
ochranu verejného záujmu, z dôvodu, že v tejto komisii musia mať zastúpenie poslanci za každú
zo strán, za ktoré kandidovali vo voľbách do samosprávy obcí, prípadne môže byť členom
nezávislý kandidát.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zrušili zloženie členov
komisie pre ochranu verejného záujmu v zložení:
Mgr. Pavol Kabát - predseda komisie
Ing. Juraj Bielik - člen komisie
Zoltán Bakó - člen komisie
a zvolilo nové zloženie členov komisie pre ochranu verejného záujmu v zložení
Ing. Juraj Bielik – predseda komisie
Zoltán Bakó – člen komisie
Miloš Žažo – člen komisie
V ďalšej časti tohto bodu rokovania poslanci prerokovali dve žiadosti o zníženie poplatku za
odvoz komunálneho odpadu z dôvodu prerušenia prevádzky, a to žiadosť občianskeho združenia
T-Club Ostrov a žiadosť spoločnosti KOCH-ART s.r.o. Ostrov 70. Poslanci akceptovali dôvod
žiadosti o zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu a nemali žiadne pripomienky.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
žiadosť občianskeho združenia T-Club Ostrov, Ostrov 484, IČO: 42 161 444, o zníženie poplatku
za odvoz komunálneho odpadu, z dôvodu prerušenia prevádzky športového klubu vzhľadom na
situáciu spôsobenú pandémiou COVID 19 a schválili zníženie poplatku za odvoz komunálneho
odpadu pre občianske združenie T-Club Ostrov, Ostrov 484, IČO: 42 161 444, a to za obdobie
počas uzatvorenia prevádzky športového klubu
Poslanci následne hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 1 (Zoltán Bakó), nehlasoval: 0 zobrali
na vedomie žiadosť spoločnosti KOCH-ART, s.r.o, Ostrov 70, IČO: 46685901, o zníženie
poplatku za odvoz komunálneho odpadu, z dôvodu prerušenia prevádzky reštaurácie vzhľadom
na situáciu spôsobenú pandémiou COVID 19 a schválili zníženie poplatku za odvoz
komunálneho odpadu pre spoločnosť KOCH-ART, s.r.o. Ostrov 70, IČO: 46685901, a to za
obdobie počas uzatvorenia prevádzky reštaurácie.
Ďalej starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh na vystúpenie Obce Ostrov zo
záujmového združenia právnických osôb „PRESSKAN“ so sídlom v Podolí, z dôvodu, že už nie
je dôvod, aby sme sa spolupodieľali na ďalšom financovaní prípadných prác alebo rekonštrukcie.
Poslanci k prednesenému návrhu nemali žiadne pripomienky.
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 schválili vystúpenie
Obce Ostrov zo Záujmového združenia právnických osôb „PRESSKAN“ so sídlom Podolie 566,
Podolie 916 22, IČO: 31 203 817, z dôvodu, že Výtlačný rad tlakovej kanalizácie PRESSKAN do
ČOV Piešťany je už vybudovaný v plnom rozsahu. Našou obcou využívaná časť tohto potrubia
(Piešťany – V. Orvište) bola v roku 2008 odpredaná spoločnosti TAVOS a. s., za čo sme obdržali
aj príslušný počet akcií v spoločnosti a už nie je dôvod, aby sme sa spolupodieľali na ďalšom
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financovaní prípadných prác či rekonštrukcií a opráv na trase Podolie – V. Orvište v príslušnom
podiele 18,5 %, nakoľko nám táto povinnosť plynie zo stanov združenia
Na záver tohto bodu rokovania starosta obce oslovil prítomných poslancov, aby sa vyjadrili, či
súhlasia s výpoveďou Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi so
spoločnosťou Marius Pedersen a.s. Trenčín. Prítomní poslanci vyjadrili nesúhlas s výpoveďou
zmluvy s touto spoločnosťou.
Poslanci následne hlasovaním za: 0 proti: 9, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 neschválili výpoveď
Zmluvy č. 1/TDO/1996 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi v zmysle Dodatku
č. 1/2010 zo dňa 27.1.2010 medzi spoločnosťou Marius Pedersen a.s.Trenčín a Obcou Ostrov
K bodu č. 11:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
K bodu č. 12:
Záver

Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.

V Ostrove dňa 18.6.2020

––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:

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

Ing. Juraj Bielik

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

Peter Bielik

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