OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 16.10.2020 na obecnom
úrade v Ostrove v zasadačke starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: doplnený podľa pozmeňujúceho návrhu starostu obce
1)
2)
3)
4)

Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) z MF SR na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 – schválenie - M1
5) Rozpočtové opatrenie č. 8/2020 – M2
6) Rozpočtové opatrenie č. 9/2020 – M3
7) Informácia právnej zástupkyne obce o ukončení súdneho sporu medzi Obcou Ostrov ako
žalovanou stranou a spoločnosťou K&K s.r.o. Piešťany ako žalobcom – M4
8) Žiadosť o podporu formou dotácie v rámci výzvy z Environmentálneho fondu, oblasť C:
Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov ,
činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu s minimálnym spolufinancovaním vo
výške 5 %
9) Zmluva medzi Obcou Ostrov a spoločnosťou Fidelity Trade, s.r.o., Trnava, IČO:
50 254 081 na odber „BRKO“ – M5
10) Rôzne
11) Diskusia
12) 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 7 poslancov, poslanci Ing. Juraj Bielik a Miloš Žažo sa
ospravedlnili. Keďže je OZ uznášaniaschopné vyzval poslancov k schváleniu programu
rokovania. Zároveň predniesol návrh na zmenu programu a to doplnenie dvoch bodov rokovania
ohľadom podania žiadosti na Environmentálny fond Bratislava a schválenia Zmluvy medzi
obcou a spoločnosťou Fidelity Trade, s.r.o., Trnava o zabezpečenie odberu BRKO
Poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Miloš Žažo) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0, schválili program rokovania v zmysle pozmeňujúceho návrhu starostu obce.
K bodu č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená - Hana Zubáková
Za overovateľov zápisnice boli určení:
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Anton Janovjak
Mgr. Pavol Kabát

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Miloš Žažo)
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie.

proti: 0,

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:
Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) z MF SR na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 – schválenie - M1
Starosta obce prítomných poslancov informoval o skutočnosti, že v súvislosti s výpadkom dane
z príjmov FO počas roka 2020, spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19, môže Obec
Ostrov požiadať MF SR o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc maximálne vo výške výpadku
dane, čo predstavuje sumu 21 384 €. Obec Ostrov spĺňa všetky podmienky na poskytnutie NFV,
nie je v ozdravnom režime alebo nútenej správe. Obec Ostrov by poskytnutú NFV mohla použiť
na údržbu kultúrneho domu alebo opravu komunikácii. K prijatiu NFV dala stanovisko aj hlavná
kontrolórka obce. Splácanie NFV bude od r. 2024 do r. 2027 ročnými splátkami, čo predstavuje
sumu 5 346 €/ročne, čo je obec schopná bez problémov uhradiť.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Miloš Žažo)
proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
návrh starostu na predloženie žiadosti
o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 21 384 €, zobrali
na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Ostrov k prijatiu bezúročnej návratnej
finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 vo výške 21 384 €, schválili prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci
z Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
vo výške 21 384 € , schválili predloženie žiadosti o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej
výpomoci na Ministerstvo financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 vo výške 21 384 €
K bodu č. 5:
Rozpočtové opatrenie č. 8/2020 – M2
V ďalšej časti rokovania bolo predložené RO č. 8/2020 vypracované v zmysle VP č. 1/2013,
a ktoré sa týkalo úprav z dôvodu prijatých dotácií.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Miloš Žažo)
proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 8/2020 v zmysle VP
1/2013
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K bodu č. 6:
Rozpočtové opatrenie č. 9/2020 – M3
K predloženému návrhu rozpočtového opatrenia č. 9/2020 podal starosta obce prehľad
najdôležitejších navrhovaných zmien, ktoré zároveň zdôvodnil.
Následne poslanci zobrali na vedomie hlasovaním za: 7 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Miloš
Žažo) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 9/2020
podľa predloženého návrhu starostu obce, schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
9/2020 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 108 000 €
na nasledovné kapitálové výdavky:
- rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 25 000 €
- projektovú dokumentáciu na rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 500 €
- 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 31 500 €
- 5 % spolufinancovanie v rámci výzvy z Environmentálneho fondu vo výške 5 000 €
- autobusovú zastávku vo výške 5 000 €
čerpanie rezervného fondu obce Ostrov vo výške 25 633 € 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 €
- prenájom zariadenia vo výške 3 000 €
- transfery na členské príspevky vo výške 9 650 €
K bodu č. 7:
Informácia právnej zástupkyne obce o ukončení súdneho sporu medzi Obcou Ostrov ako
žalovanou stranou a spoločnosťou K&K s.r.o. Piešťany ako žalobcom – M4
Starosta obce informoval prítomných poslancov o skončení súdneho sporu medzi Obcou Ostrov
ako žalovanou stranou a spoločnosťou K&K s.ro. Piešťany ako žalobcom, pričom súd priznal
obci náhradu trov konania vo výške 100 %. Právna zástupkyňa obce vypracovala stanovisko
k ukončeniu tohto sporu.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Miloš Žažo)
proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie informáciu právnej zástupkyne obce o ukončení
súdneho sporu medzi Obcou Ostrov ako žalovanou stranou a spoločnosťou K&K s.r.o. Piešťany
ako žalobcom, zkonštatovali, že žaloba voči Obci Ostrov bola Rozsudkom Okresného súdu
v Piešťanoch č. 4Cb/100/2012 – 404 zo dňa 03.04.2019 v spojení z Rozsudkom Krajského súdu
č. k. 21Cob/84/2019-473 zo dňa 17. marca 2020 zamietnutá a Obci Ostrov boli proti žalobcovi
priznané nároky na náhradu trov konania v rozsahu 100 %
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K bodu č. 8:
Žiadosť o podporu formou dotácie v rámci výzvy z Environmentálneho fondu, oblasť C:
Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov , činnosť
C1: Triedený zber komunálneho odpadu s minimálnym spolufinancovaním vo výške 5 %
V ďalšej časti rokovania starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh na to, aby sa
podala žiadosť na Environmentálny fond ohľadom triedeného zberu komunálneho odpadu, a to
na zakúpenie traktora, mulčovača. I ked obec minulý rok z Environmentálneho fondu dostala
dotáciu na malotraktor s návesom a nakladačom, myslí si, že by bolo dobré aspoň skúsiť podať
túto žiadosť.
Následne poslanci hlasovaním za: : 7 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Miloš Žažo)
proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 schválili spracovanie a podanie Žiadosti o podporu formou dotácie
v rámci výzvy z Environmentálneho fondu, oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva
a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov, činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu
s minimálnym spolufinancovaním vo výške 5 %
K bodu č. 9:
Zmluva medzi Obcou Ostrov a spoločnosťou Fidelity Trade, s.r.o., Trnava, IČO:
50 254 081 na odber „BRKO“ – M5
V tomto bode zasadnutia OZ starosta informoval poslancov, že obec bude od r. 2021 povinná
zabezpečiť pre svojich občanov zber BRKO. Mal stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Fidelity
Trade s.r.o. Trnava, ktorá predložila návrh zmluvy na spracovanie tohto odpadu. Objem
finančných prostriedkov, ktoré by sme museli vynaložiť na zber a odvoz tohto druhu odpadu je
oveľa nižší ako nám ponúkla zberová spoločnosť Marius Pedersen a.s. Trenčín. Tento rok by sa
zakúpili do každej domácnosti vedierka, ktoré by sa označili nálepkou, informujúcou o tom, aký
odpad tam patrí. Po obci by bolo rozmiestnených 6 väčších kontajnerov, 3 ku každej bytovke,
pri obecnom úrade, pri kultúrnom dome a pri pošte. Firma by zabezpečovala odvoz 2x do
týždňa, prípadne podľa potreby.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Ing. Juraj Bielik, Miloš Žažo)
proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie návrh Zmluvy medzi Obcou Ostrov
a spoločnosťou Fidelity Trade, s.r.o., Trnava, IČO: 50 254 081 na odber „BRKO“a schválili
Zmluvu medzi Obcou Ostrov a spoločnosťou Fidelity Trade, s.r.o., Trnava, IČO: 50 254 081 na
odber „BRKO“
K bodu č. 10:
Rôzne
V tomto bode starosta prítomných poslancov informoval, že kontaktoval právneho zástupcu
spoločnosti JAVYS a.s. Bratislava, či by nebolo možné dohodnúť stretnutie s novým riaditeľom
spoločnosti, pokúsiť sa opätovne o dohodu o úhrade mimoriadnej splátky s tým, že by nám
odpustili časť dlhu. Na základe odporúčania právneho zástupcu by mohlo byť stretnutie
s riaditeľom vhodné v priebehu marca-apríla 2021.
K bodu č. 11:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
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K bodu č. 12:
Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove 26.10.2020
_____________________
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:

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

Anton Janovjak

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

Mgr. Pavol Kabát

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