OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 14.12.2020 v kultúrnom
dome v Ostrove
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
Súdny spor medzi žalobcom spoločnosťou JAVYS a.s. Bratislava a žalovaným Obcou
Ostrov – zamietnutie dovolania - informácia – M1
5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021 – M2
6) Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.9.2020 – M3
7) Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 – M4
8) Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 – M5
9) VZN č. 6/2020 o nakladaní z komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Ostrov – M6
10) VZN č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na
území obce Ostrov – M7
11) VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Ostrov – M8
12) VZN č. 9/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce – M9
13) Návrh finančného rozpočtu na roky 2021-2023 – M10
14) Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ostrove na rok 2021 – M11
15) Schvaľovanie nájomných zmlúv k obecným nájomným bytom – M12
16) Žiadosť o vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok – NIKÉ, spol. s.r.o.
Bratislava – M13
17) Rôzne
18) Diskusia
19) 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 8 poslancov, poslanec Ing. Juraj Bielik sa ospravedlnil zo
zdravotných dôvodov. Keďže je OZ uznášaniaschopné vyzval poslancov k schváleniu programu
rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,
schválili program rokovania v zmysle pozmeňujúceho návrhu starostu obce.
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K bodu č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená - Hana Zubáková
Za overovateľov zápisnice boli určení:
 Jakub Valko
 Miloš Žažo
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik)
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie.

proti: 0, zdržal sa: 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:
Súdny spor medzi žalobcom spoločnosťou JAVYS a.s. Bratislava a žalovaným Obcou
Ostrov – zamietnutie dovolania - informácia – M1
Starosta obce prítomných poslancov informoval o skutočnosti, že obci bolo doručené uznesenie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 2Obdo/2/2020 o zamietnutí dovolania Obce Ostrov
v súdnom spore medzi obcou ako žalovaným a spoločnosťou JAVYS a.s. Bratislava. Obec týmto
využila všetky možnosti dovolania.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik)
proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.
2Obdo/2/2020 o zamietnutí dovolania Obce Ostrov v súdnom spore žalobcu JAVYS a.s.
Bratislava a žalovaného Obce Ostrov
K bodu č. 5:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021 – M2
V ďalšej časti zasadnutia OZ poslanci prerokovali návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na 1. polrok 2021. Nemali žiadne pripomienky.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik)
proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Ostrov na 1. polrok 2021 a schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrov
na 2. polrok 2021 podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 6:
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.9.2020 – M3
Ekonómka obce predložila v tomto bode prítomným poslancom plnenie príjmov a čerpanie
výdavkov k 30.9.2020.
Následne poslanci zobrali na vedomie hlasovaním za: 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik) proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.9.2020
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K bodu č. 7:
Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 – M4
Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 bolo vypracované v zmysle smernice č. 1/2013 a týkalo sa
úprav vo výške a čerpaní dotácií, ktoré boli poskytnuté obci.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik)
proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 v zmysle VP č. 1/2013
K bodu č. 8:
Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 – M5
V ďalšej časti rokovania starosta obce prítomným poslancom vysvetlil podstatné navrhované
zmeny v rozpočte obce. Poslanci nemali k predloženému návrhu zmeny rozpočtu žiadne
pripomienky.
Následne poslanci hlasovaním za: : 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 podľa predloženého návrhu
starostu obce, schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2020 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 43 453 € na nasledovné kapitálové výdavky:
- rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 10 500 €
- projektovú dokumentáciu na oplotenie cintorína v Ostrove vo výške 330 €
- rekonštrukciu oplotenia cintorína v Ostrove vo výške 29 263 €
- autobusovú zastávku vo výške 3 360 €
čerpanie rezervného fondu obce Ostrov vo výške 11 038 € na bežné výdavky:
- 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 2 215 €
K bodu č. 9:
VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Ostrov – M6
V tomto bode zasadnutia OZ prerokovali návrh nového VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrov. Zmenou v príslušných
zákonoch týkajúcich sa oblasti odpadového hospodárstva vznikla potreba vypracovania nového
VZN-ka. Poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu.
Následne sa poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 uzniesli na VZN č. 6/2020 o nakladaní z komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Ostrov
K bodu č. 10:
VZN č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na
území obce Ostrov – M7
V tomto bode starosta prítomných poslancov informoval, že zvýšenie výdavkov na vývoz
a zhodnotenie odpadu produkovaného na území obce Ostrov vyvolalo potrebu navýšiť poplatok
za vývoz KO na jedného občana. V návrhu je výška poplatku stanovená na sumu 0,076 € na
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osobu a kalendárny deň, čo po prepočte predstavuje sumu 27,74 €. Koeficient pre právnické
osoby je navrhovaný na 0,40.
Poslanci sa po krátkej diskusii hlasovaním za: 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal
sa: 0, nehlasoval: 0 uzniesli na VZN č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na území obce Ostrov
K bodu č. 11:
VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Ostrov – M8
Poslanci prerokovali v tomto bode návrh VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území obce Ostrov.
Následne sa poslanci hlasovaním za: : 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 uzniesli na VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov
K bodu č. 12:
VZN č. 9/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce – M9
V tomto bode rokovania bolo poslancom predložené vypracované nové VZN o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Pôvodné VZN muselo byť zrušené, z dôvodu upozornenia
prokurátora Okresnej prokuratúry v Piešťanoch z dôvodu zistených nedostatkov. Taktiež starosta
obce predložil prítomným poslancom návrh členov komisie pre poskytovanie dotácií z rozpočtu
obce v zložení Katarína Drevenáková, Peter Bielik a Zoltán Bakó.
Následne sa poslanci hlasovaním za: : 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 uzniesli na VZN č. 9/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Zároveň hlasovaním za: : 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
zriadili komisiu pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce v zložení
Predseda: Katarína Drevenáková
Členovia: Peter Bielik
Zoltán Bakó
K bodu č. 13:
Návrh finančného rozpočtu na roky 2021-2023 – M10
V tejto časti rokovania starosta obce pripomenul poslancom najvýznamnejšie zmeny
v navrhovanom finančnom rozpočte na rok 2021-2023, navrhované investičné akcie. Zároveň
bolo k návrhu predložené aj súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra obce. Poslanci nemali
pripomienky k predkladanému návrhu finančného rozpočtu na roky 2021-2023.
Následne poslanci hlasovaním za: : 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie návrh finančného rozpočtu na rok 2021, stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023, schválili finančný rozpočet obce Ostrov na rok
2021, schválili čerpanie rezervného fondu vo výške 58 400 € na kapitálové výdavky: rozšírenie
verejného osvetlenia v časti Malé Orvište vo výške 22 400 €, projektovú dokumentáciu na
rozšírenie VO v časti Malé Orvište vo výške 500 €, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
oplotenia cintorína v Malom Orvišti vo výške 500 €, rekonštrukciu oplotenia cintorína v časti
Malé Orvište vo výške 30 000 €, spolufinancovaniu projektu na Envirofond vo výške 5 000 €
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čerpanie rezervného fondu vo výške 20 000 € na bežné výdavky: splátku úrokov z omeškania
spoločnosti JAVYS a.s. Bratislava vo výške 20 000 €,
zobrali na vedomie viacročný finančný rozpočet na rok 2022-2023
K bodu č. 14:
Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ostrove na rok 2021 – M11
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je potrebné schváliť
termíny zasadnutí OZ na rok 2021 a stále body programu rokovania OZ. Ide o predpokladané
termíny, v prípade potreby je možné tieto termíny zmeniť. Starosta obce pripomenul prítomných
poslancom, že zasadnutie OZ musí byť minimálne jedenkrát za tri mesiace. Poslanci nemali
pripomienky k predkladanému návrhu.
Následne poslanci hlasovaním za: : 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 schválili v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) termíny
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ostrove na kalendárny rok 2021, ktoré sa stanovujú
nasledovne:
25.01.2021
19.04.2021
21.06.2021
20.09.2021
13.12.2021
Stálymi bodmi programu rokovania obecného zastupiteľstva sú:
1)
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2)
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3)
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
4)
Rôzne
K bodu č. 15:
Schvaľovanie nájomných zmlúv k obecným nájomným bytom – M12
V tejto časti rokovania OZ starosta obce oboznámil poslancov, že prišli žiadosti od nájomcov,
ktorým končí nájomná zmluva, o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ide o žiadosti od
deviatich nájomníkov od 31.12.2020 a od jedného nájomníka od 11.1.2021. Ide o nájomcov,
ktorí si riadne plnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, neboli zo strany iných
nájomcov žiadne sťažnosti na ich správanie. Členovia komisie bytovej a sociálnej politiky
odporúčajú schváliť opakované uzatvorenie nájomných zmlúv pre všetkých žiadateľov. Poslanci
nemali žiadne pripomienky.
Následne poslanci hlasovaním za: : 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy od 31.12.2020
od nájomcov
Peter Mokoš a Katarína Tokeová
Soňa Hevierová a Roman Hevier
Zuzana Šimová
Daniel Regina
Peter Blaško a Michaela Blašková
s trvalým pobytom Ostrov, Malé Orvište 485
Jozef Chebeň a Tatiana Čermáková
Peter Moravčík
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Lívia Borovská
Barbora Vavrincová a Zdenko Magulic,
zobrali na vedomie žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy od 11.1.2021 od nájomcu
Zdenko Ružinský a Iveta Ružinská s trvalým pobytom Ostrov, Malé Orvište 485,
zobrali na vedomie návrh komisie bytovej a sociálnej politiky na súhlas na opakované uzavretie
nájomných zmlúv s vyššie uvedenými nájomcami,
zobrali na vedomie návrh zmlúv o nájme bytu na prenájom obecných nájomných bytov, schválili
Zmluvy o nájme bytu od 31.12.2020:
485/1/1-2020 s nájomníkmi Peter Mokoš a Katarína Tokeová
485/1/2-2020 s nájomníkmi Soňa Hevierová a Roman Hevier
485/2/5-2020 s nájomníkom Zuzana Šimová
485/3/8-2020 s nájomníkom Daniel Regina
485/3/10-2020 s nájomníkmi Peter Blaško a Michaela Blašková
486/1/2-2020 s nájomníkmi Jozef Chebeň a Tatiana Čermáková
486/2/3-2020 s nájomníkom Peter Moravčík
486/2/4-2020 s nájomníkom Lívia Borovská
486/2/7-2020 s nájomníkmi Barbora Vavrincová a Zdenko Magulic
schválili Zmluvu o nájme bytu od 11.1.2021
485/3/9-2021 s nájomníkmi Zdenko Ružinský a Iveta Ružinská
K bodu č. 16:
Žiadosť o vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok – NIKÉ, spol. s.r.o.
Bratislava – M13
Dňa 10.11.2020 bola doručená žiadosť spoločnosti NIKÉ spol. s.r.o. Bratislava o vydanie
súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke Marek Svetlík, Ostrov 402.
Poslanci nemali voči schváleniu súhlasu žiadne námietky.
Následne poslanci hlasovaním za: : 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť spoločnosti NIKÉ spol. s r.o., Bratislava, IČO:
00 603 741 o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke Marek
Svetlík, Ostrov 402 a schválili prevádzkovanie kurzových stávok v prevádzke Marek Svetlík,
Ostrov 402 spoločnosťou NIKÉ spol. s r.o., Bratislava, IČO: 00 603 741
K bodu č. 17:
Rôzne
V tomto bode rokovania bol starostom obce predložený návrh na zmenu Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce, a to zmenu § 22, z dôvodu potreby navýšenia oprávnenia
starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rámci schválených výdavkov, a to zo sumy 8 000 €
na 15 000 €. Tento návrh vyplynul z potreby lepšie reagovať na neustálu potrebu vykonávať
zmeny v rozpočte, nepredvídaných výdavkov, tento rok si to vyžadovala aj situácia v súvislosti
s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19. Starosta poslancov bude informovať
o každej zmene rozpočtu, ešte pred jej predložením na zasadnutie OZ. Poslanci nemali žiadne
pripomienky k predloženému návrhu.
Následne poslanci hlasovaním za: : 8 (neprítomný: Ing. Juraj Bielik) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 schválili Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce zmenu § 22, ktorá predstavuje navýšenie sumy, do ktorej je starosta oprávnený vykonávať
rozpočtové opatrenia z 8 000 € na 15 000 €
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K bodu č. 18:
Diskusia
V tomto bode vystúpil poslanec p. Jakub Valko, ktorý poďakoval starostovi obce za veľmi dobre
zvládnuté a zabezpečenú organizáciu testovania obyvateľov obce v dňoch 30.10.-31.10.2021 zo
strany obce.
K bodu č. 19:
Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove 17.12.2020
_____________________
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:
Jakub Valko
Miloš Žažo
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