OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 31.05.2021 na obecnom
úrade v Ostrove v zasadačke starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
predložený program rokovania podľa návrhu starostu obce a doplnený o dva body rokovania
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Schválenie záverečného účtu obce a hospodárenia obce za rok 2020, správa audítora a
hlavného kontrolóra - M1
5) Plán kontrolnej činnosti HK obce Ostrov na 2. polrok 2021 – M2
6) Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.3.2021 – M3
7) Rozpočtové opatrenie č. 6/2021, Rozpočtové opatrenie č. 7/2021– M4
8) Rozpočtové opatrenie č. 8/2021 – M5
9) VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v Obci Ostrov – M6
10) VZN č. 2/2021 o udržiavaní čistoty na území obce Ostrov – M7
11) Žiadosť o súhlas na umiestnenie kanalizačnej šachty na pozemku vo vlastníctve obce –
Róbert Madunický a manž. Bc. Jana Madunická, Ostrov 471 – M8
12) Žiadosť o zmenu územného plánu obce, parc. č. 343/20 k.ú. Malé Orvište – Jaroslav
Vatrt, Ostrov, Malé Orvište 460 – M9
13) Žiadosť Dušana Bielika, bytom Nitrianska 2520/17, Hlohovec a Petra Bielika, bytom
Hollého 56/18, Hlohovec o odkúpenie časti pozemku p.č. 83/1 k.ú. Malé Orvište
14) Výpoveď Zmluvy o nájme č. 486/2/3-2020 zo dňa 30.12.2020 s nájomcom Petrom
Moravčíkom, bytom Ostrov, Malé Orvište 486
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Záver

K bodu č. 1:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie OZ v Ostrove otvoril a viedol starosta obce Jozef Tkácz. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva, a ostatných prítomných. Všetci pozvaní dostali pozvánku a materiály
k jednotlivým bodom programu e-mailovou poštou. Následne skonštatoval, že je prítomných 7
poslancov, neprítomní poslanci Zoltán Bakó a Mgr. Pavol Kabát sú riadne ospravedlnení. Keďže
je OZ uznášaniaschopné vyzval poslancov k schváleniu programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Zoltán Bakó a Mgr. Pavol Kabát) 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:
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Marek Gajdoš
Jakub Valko

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7 (neprítomní: Zoltán Bakó a Mgr. Pavol Kabát) 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 2020, 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 14.5.2021. Dňa 12.5.2021 prebehol audit
účtovnej závierky obce za rok 2020. Stanovisko audítora konštatuje, že účtovná závierka
poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce
Ostrov k 31.12.2020 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 31.12.2020 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 2020 a stanoviska nezávislého
audítora HK konštatuje, že Záverečný účet obce Ostrov za rok 2020 bol vypracovaný v súlade so
zákonom a navrhuje obecnému zastupiteľstvu tento záverečný účet schváliť bez výhrad
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Zoltán Bakó a Mgr. Pavol Kabát) proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia ročnej
účtovnej závierky a hospodárenia obce k 31.12.2020.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Zoltán Bakó a Mgr. Pavol Kabát) proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie odporúčajúce stanovisko hlavného kontrolóra
obce na schválenie Záverečného účtu obce Ostrov za rok 2020 bez výhrad a schválili Záverečný
účet obce Ostrov a celoročné hospodárenie obce Ostrov za rok 2020 bez výhrad
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Zoltán Bakó a Mgr. Pavol Kabát) proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 schválili
Prebytok rozpočtu v sume 37 235,35 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 6 095,46 EUR
- dotácia na stravu v sume 3 244,80 EUR
- dotácia na ZŠ v sume 2 723,41 EUR
- dotácia na sčítanie domov a bytov v sume 127,25 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
5 455,85 EUR (oprava zo sumy v príjmoch 5 478,59 €, chybne zaúčtovaná suma 22,74 €)
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 1 255,53 €
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 54 134,52 EUR, použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 54 134,52 EUR
Oprava chyby rozpočtového účtovania v roku 2020 vo výške 17,47 € (zníženie tvorby RF).
Na základe uvedených skutočností skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
91 352,40 EUR.
K bodu č. 5:
Plán kontrolnej činnosti HK obce Ostrov na 2. polrok 2021 – M2
V ďalšej časti rokovania hlavná kontrolórka predložila prítomným poslancom návrh plánu
kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2021, či nechcú doplniť nejaké body, či postačuje
predložený návrh. Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Zoltán Bakó a Mgr. Pavol Kabát )proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Ostrov na 2. 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 31.3.2021 – M3
V tejto časti zasadnutia OZ bolo poslancom predložené plnenie príjmov a čerpanie výdavkov
k 31.3.2021. Ekonómka obce informovala prítomných poslancov, že štvrťročná uzávierka, ktorej
súčasťou je aj plnenie rozpočtu, bola odoslaná v riadnom termíne do 30.4.2021.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Zoltán Bakó, Mgr. Pavol Kabát) , proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.3.2021
K bodu č. 7:
Rozpočtové opatrenie č. 6/2021, Rozpočtové opatrenie č. 7/2021– M4
V ďalšom bode rokovania OZ bolo predložené poslancom na prerokovanie Rozpočtové
opatrenie č. 6/2021 a Rozpočtové opatrenie č. 7/2021, ktoré sa týkali zmien v poskytnutých
dotáciách pre obec.
Následne poslanci schválili hlasovaním za: 7 (neprítomní: Zoltán Bakó, Mgr. Pavol Kabát) ,
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 v zmysle
VP č. 1/2013
Následne poslanci schválili hlasovaním za: 7 (neprítomní: Zoltán Bakó, Mgr. Pavol Kabát) ,
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 v zmysle
VP č. 1/2013
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K bodu č. 8:
Rozpočtové opatrenie č. 8/2021 – M5
V ďalšej časti rokovania starosta obce pripomenul poslancom všetky podstatné zmeny
navrhované v rozpočtovom opatrení č. 8/2021, ktoré vyplynuli z potreby navýšenia niektorých
predpokladaných výdavkov a zároveň skutočného čerpania výdavkov. Predovšetkým starosta
upozornil, že v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou kultúrneho domu došlo k podstatnému
navýšeniu výdavkov, ktoré by obec v prípade získania dotácie z Environmentálneho fondu
musela investovať z vlastných zdrojov. Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky.
Následne hlasovaním za: : 7 (neprítomní: Zoltán Bakó, Mgr. Pavol Kabát)
proti: 0, zdržal
sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 8/2021 podľa predloženého
návrhu starostu obce, schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021 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 149 700 € na nasledovné
kapitálové výdavky:
- rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 22 400 €
- osvetlenie kostol 1 410 €
- projektovú dokumentáciu na rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 500 €
- projektovú dokumentáciu na oplotenie cintorína v Malom Orvišti vo výške 500 €
- rekonštrukciu oplotenia cintorína v Malom Orvišti vo výške 29 000 €
- spolufinancovanie projektu z Environmentálneho fondu na nákup traktora vo výške 5 000 €
- projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu vo výške
1 000 €
- spolufinancovanie projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu vo
výške 89 890 €
čerpanie rezervného fondu obce Ostrov vo výške 20 000 € na bežné výdavky:
- splátku úrokov z omeškania spoločnosti JAVYS a.s. Bratislava vo výške 20 000 €
K bodu č. 9:
VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v Obci Ostrov – M6
V tomto bode zasadnutia OZ starosta poslanci prerokovali návrh VZN č. 1/2021 o organizácii
miestneho referenda v Obci Ostrov. Ide o jedno z povinných VZN, ktoré musí mať obec
vypracované. Návrh VZN bol zverejnený v riadnom termíne a do stanoveného termínu neboli
doručené žiadne pripomienky. Prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky.
Následne sa hlasovaním za: : 7 (neprítomní: Zoltán Bakó, Mgr. Pavol Kabát)
proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 uzniesli na VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v Obci
Ostrov
K bodu č. 10:
VZN č. 2/2021 o udržiavaní čistoty na území obce Ostrov – M7
V tomto bode rokovania bol poslancom predložený návrh na VZN č. 2/2021 o udržiavaní čistoty
na území obce Ostrov. Návrh bol vyvesený v riadnom termíne, do stanoveného termínu neboli
doručené žiadne pripomienky. Prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky.
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Následne sa hlasovaním za: : 7 (neprítomní: Zoltán Bakó, Mgr. Pavol Kabát)
proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 uzniesli na VZN č. 2/2021 o udržiavaní čistoty na území obce Ostrov
K bodu č. 11:
Žiadosť o súhlas na umiestnenie kanalizačnej šachty na pozemku vo vlastníctve obce –
Róbert Madunický a manž. Bc. Jana Madunická, Ostrov 471 – M8
V tejto časti zasadnutia prítomní poslanci prerokovali žiadosť Róberta Madunického a manž. Bc.
Jany Madunickej, bytom Ostrov 471 zo dňa 19.5.2021 o súhlas na umiestnenie kanalizačnej
šachty na pozemku vo vlastníctve obce parc. č. 432/40 v k.ú. Ostrov. Poslanci nemali
k predmetnej žiadosti žiadne pripomienky.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Zoltán Bakó a Mgr. Pavol Kabát) proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť Róberta Madunického a manž. Jany
Madunickej, obaja bytom Ostrov 471 zo dňa 19.5.2021 o súhlas na umiestnenie kanalizačnej
šachty na pozemku vo vlastníctve obce parc. č. 432/40 v k.ú. Ostrov a schválili umiestnenie
kanalizačnej šachty na pozemku vo vlastníctve obce na parc. č. 432/40 v k.ú. Ostrov na základe
žiadosti Róberta Madunického a manž. Jany Madunickej, obaja bytom Ostrov 471 v zmysle
projektu na kanalizačnú prípojku k rodinnému domu žiadateľov
K bodu č. 12:
Žiadosť o zmenu územného plánu obce, parc. č. 343/20 k.ú. Malé Orvište – Jaroslav Vatrt,
Ostrov, Malé Orvište 460 – M9
V tomto bode programu zasadnutia OZ bola prítomným poslancom predložená žiadosť p.
Jaroslava Vatrta, bytom Ostrov, Malé Orvište 460 zo dňa 24.5.2021 o čiastkovú zmenu
územného plánu obce Ostrov na parc. č. 343/20 v k.ú. Malé Orvište na stavebnú parcelu. Všetky
náklady spojené s vypracovaním zmeny územného plánu bude znášať žiadateľ.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Zoltán Bakó a Mgr. Pavol Kabát) proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť Jaroslava Vatrta, bytom Ostrov, Malé
Orvište 460 zo dňa 24.5.2021 o čiastkovú zmenu územného plánu obce Ostrov na parc. č 343/20
v k.ú. Malé Orvište vedenú na LV č. 150 v k.ú. Malé Orvište na stavebnú parcelu, schválili
žiadosť o zmenu územného plánu obce Ostrov žiadateľa Jaroslava Vatrta, bytom Ostrov, Malé
Orvište 460. Všetky náklady spojené s procesom obstarávania a vypracovania zmeny územného
plánu bude v plnej výške znášať žiadateľ, poverili
1. starostu obce zabezpečiť v zmysle § 2a ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. obstarávateľa zmeny
Územného plánu obce Ostrov – odborne spôsobilú osobu (Ing. Miroslav Polonec) a uzatvoriť
mandátnu zmluvu medzi obcou Ostrov a odborne spôsobilou osobou
2. starostu obce zabezpečiť v zmysle § 19a ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. spracovateľa zmeny
Územného plánu obce Ostrov – autorizovaného architekta SKA (Ing. Arch. Peter Odnoga,
Pekárska 11, Trnava – Ateliér A5 – ateliér architektúry a urbanizmu) a uzatvoriť zmluvu o dielo
medzi obcou Ostrov a autorizovaným architektom
3. starostu obce uzatvoriť dohodu o financovaní všetkých nákladov spojených s vyžiadanou
zmenou územného plánu obce Ostrov medzi obcou Ostrov a žiadateľom o zmenu územného
plánu, prípadne s ďalšími žiadateľmi, ktorí pristúpia v procese schvaľovania zmeny.
K bodu č. 13:
Žiadosť Dušana Bielika, bytom Nitrianska 2520/17, Hlohovec a Petra Bielika, bytom
Hollého 56/18, Hlohovec o odkúpenie časti pozemku p.č. 83/1 k.ú. Malé Orvište
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V tejto časti rokovania sa poslanci zaoberali žiadosťou Dušana Bielika, bytom Nitrianska
2520/17, Hlohovec a Petra Bielika, bytom Hollého 56/18, Hlohovec, doručenú dňa 31.5.2021, o
odkúpenie časti pozemku p.č. 83/1 k.ú. Malé Orvište, a to časti pozemku pod rodinným domom
s.č. 4 a časti predzáhradky a priestranstva pred rodinným domom s.č. 4. Poslanci krátko
diskutovali, vyjadrili nesúhlas s odpredajom časti predzáhradky a priestranstva pred rodinným
domom. Nemali námietky voči predaju pozemku pod rodinným domom, avšak pod podmienkou,
že žiadatelia doložia písomný súhlas ostatných spoluvlastníkov rodinného domu.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Zoltán Bakó a Mgr. Pavol Kabát) proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť Dušana Bielika, bytom Nitrianska
2520/17, Hlohovec a Petra Bielika, bytom Hollého 56/18, Hlohovec, doručenú dňa 31.5.2021, o
odkúpenie časti pozemku p.č. 83/1 k.ú. Malé Orvište, a to časti pozemku pod rodinným domom
s.č. 4 a časti predzáhradky a priestranstva pred rodinným domom s.č. 4, schválili kúpnu cenu 20
€/m2 pre prevod časti pozemku parcela registra „C“ parc. č. 83/1 k. ú. Malé Orvište, ktorá sa
nachádza pod rodinným domom súp. č. 4, pričom prevod bude predmetom schvaľovania
obecným zastupiteľstvom za podmienky, že žiadatelia doložia písomný súhlas ostatných
spoluvlastníkov rodinného domu súp. č. 4 v k. ú. Malé Orvište s odkúpením pozemku pod
rodinným domom s.č. 4 od obce žiadateľmi, odporučili starostovi obce vyzvať žiadateľov na
doloženie písomného súhlasu ostatných spoluvlastníkov rodinného domu súp. č. 4 v k.ú. Malé
Orvište, že súhlasia, aby žiadatelia odkúpili od obce pozemok pod rodinným domom súp. č. 4
v k.ú. Malé Orvište, neschválili žiadosť žiadateľov o odpredaj časti pozemku parcela registra
„C“ parc. č. 83/1 k. ú. Malé Orvište, ktorá tvorí časť predzáhradky a priestranstva pred
rodinným domom s.č. 4 v k. ú. Malé Orvište
K bodu č. 14:
Výpoveď Zmluvy o nájme č. 486/2/3-2020 zo dňa 30.12.2020 s nájomcom Petrom
Moravčíkom, bytom Ostrov, Malé Orvište 486
Starosta obce prítomných poslancov informoval, že dňa 28. mája 2021 v nočných hodinách sa na
nájomnej bytovke s.č. 486 v Malom Orvišti odohral incident, kedy jeden z nájomníkov, p. Peter
Moravčík, ktorému sa prenajíma byt č. 3, z balkóna prenajatého bytu vyhadzoval von nábytok
(kreslá, stôl, stolík), pričom vyhodené kusy nábytku dopadali na chodník a trávnatú plochu pri
bytovom dome. Svojím konaním narúšal nočný pokoj, ohrozoval bezpečnosť, porušil dobré mravy v
dome a súčasne hrubo porušil svoje povinnosti nájomcu. K vyššie opísanému incidentu bola
privolaná ostatnými nájomníkmi polícia. Podľa informácii, ktoré má starosta od iných nájmníkov
nešlo z jeho strany o prvý incident, aj z tohto dôvodu navrhol poslancom, aby sa menovanému
nájomníkov dala výpoveď z nájmu.
Poslanci po krátkej diskusii hlasovaním za: 6 (neprítomní: Zoltán Bakó a Mgr. Pavol Kabát)
proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. Juraj Bielik), nehlasoval: 0 zobrali na vedomie návrh starostu obce na
vypovedanie Zmluvy o nájme bytu č. 486/2/3-2020 zo dňa 30.12.2020 s nájomcom Petrom
Moravčíkom, bytom Ostrov, Malé Orvište 486, z dôvodov hrubého porušenia povinností nájomcu
vyplývajúcich z nájmu, článku V. bod 11 Zmluvy o nájme bytu č. 486/2/3-2020 zo dňa
30.12.2020, ohrozenia bezpečnosti a porušenia dobrých mravov v dome a schválili výpoveď
Zmluvy o nájme bytu č. 486/2/3-2020 zo dňa 30.12.2020 s nájomcom Petrom Moravčíkom,
bytom Ostrov, Malé Orvište 486, z dôvodov hrubého porušenia povinností nájomcu
vyplývajúcich z nájmu, článku V. bod 11 Zmluvy o nájme bytu č. 486/2/3-2020 zo dňa
30.12.2020, ohrozenia bezpečnosti a porušenia dobrých mravov v dome

6

K bodu č. 15:
Rôzne
V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov, že ho oslovil miestny podnikateľ
p. Ján Kováč, že by chcel urobiť nejakú akciu pre ľudí, s tým, aby obec financovala hudobnú
produkciu, s čím prítomní poslanci nesúhlasili. K tomuto nebolo prijaté žiadne uznesenie.
K bodu č. 16:
Diskusia
V diskusii vystúpil poslanec p. Jakub Valko s návrhom, či by obec nefinancovala športové
potreby (2 prenosové koše) pre skupinu mladých ľudí, ktorí hrávajú novú športovú hru. K jeho
návrhu sa vyjadril starosta obce, že nemôže obec financovať všetky športové aktivity. Poslanec
Ing. Juraj Bielik skonštatoval, že môže prispieť v budúcnosti táto skupina mladých ľudí 2 % daní
na ich občianske združenie a podporia z tohto príjmu aj ich športové aktivity. K uvedenému
nebolo prijaté žiadne uznesenie
K bodu č. 17:
Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta poďakoval prítomným poslancom
a ostatným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Ostrove 10.6.2021
_____________________
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:

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

Marek Gajdoš

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

Jakub Valko

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