OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 25.01.2021 v kultúrnom
dome v Ostrove
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
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2020 a za rok 2020 – M1
Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 – M2
Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 –
Kultúrny dom Ostrov – zníženie energetickej náročnosti objektu
7) Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 – M3
8) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2021 – M4
9) Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – M5
10) Žiadosť o súhlas na úpravu pozemku - Jozef Svetlík, bytom Ostrov 115 a Richard
Panigay, bytom Ostrov 113 – M6
11) Žiadosť o odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu – KOCH-ART, s.r.o.
Ostrov – M7
12) Žiadosť o odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu – T-Club Ostrov,
občianske združenie, Ostrov 484 – M8
13) Rôzne
14) Diskusia
15) 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 Anton Janoviak príde na zasadnutie neskôr
z dôvodu pracovných povinností. Keďže je OZ uznášaniaschopné
vyzval poslancov
k schváleniu programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Anton Janoviak) 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:
 Zoltán Bakó
 Ing. Juraj Bielik
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Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8 (neprítomný: Anton Janoviak)
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:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2020 a za rok 2020 – M1
V tomto bode rokovania poslanci prerokovali predloženú správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za 2. polrok 2020 a za rok 2020. Poslanci nemali k predloženým správam žiadne
pripomienky.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný: Anton Janoviak)
proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok
202 a zobrali na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
K bodu č. 5:
Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 – M2
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel poslanec p. Anton Janoviak.
V ďalšej časti rokovania starosta obce informoval prítomných poslancov, že na základe výzvy na
predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce zverejnenej 5.1.2021 na úradných
tabuliach a webovej stránke obce, bola obci doručená dňa 7.1.2021 žiadosť občianskeho
združenia TJ Slovan Ostrov o poskytnutie dotácie vo výške 13 000 €.
Po krátkej diskusii členovia komisie na prideľovanie dotácií z rozpočtu obce z dôvodu, že bola
len jedna žiadosť, odporučili schváliť poskytnutie dotácie v celej výške schválenej v rozpočte
obce na tento účel a to sumu 13 000 €.
Následne poslanci hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 1(Ing. Juraj Bielik, nehlasoval: 0
zobrali na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 od občianskeho
združenia Telovýchovná jednota Slovan Ostrov, Ostrov 402, IČO: 31822932 zo dňa 7.1.2021 na
účel použitia „Prevádzka futbalového a stolnotenisového oddielu TJ Slovan Ostrov vo výške
13 000 Eur, zobrali na vedomie stanovisko komisie na prideľovanie grantov na schválenie
poskytnutia dotácie žiadateľovi Telovýchovná jednota Ostrov, Ostrov 402, IČO: 31822932 vo
výške 13 000 € a schválili poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v rámci schváleného
rozpočtu obce na rok 2021 občianskemu združeniu – TJ Slovan Ostrov na projekt pod názvom:
„Prevádzka futbalového a stolnotenisového oddielu TJ Slovan Ostrov“ v sume 13 000,00 EUR.
Všetky podmienky poskytnutia dotácie sa zadefinujú v zmluve a Obec Ostrov poukáže finančné
prostriedky po splnení náležitostí vyplývajúcich zo VZN Obce Ostrov č. 9/2020, a to v dvoch
rovnakých splátkach, prvú po podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a druhú do 30. 06.
2021.
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K bodu č. 6:
Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 –
Kultúrny dom Ostrov – zníženie energetickej náročnosti objektu
Starosta obce predniesol poslancom návrh na podanie žiadosti na Environmentálny fond, a to na
kultúrny dom Ostrov – zníženie energetickej náročnosti objektu, išlo by o výmenu okien,
zateplenie obvodového plášťa a zateplenie strechy. Žiadosť je potrebné podať do 5.2.2021.
Spoluúčasť obce by bola vo výške 5 %. Predpokladaná hodnota zákazky je 214 783,76 € s DPH,
pričom spoluúčasť predstavuje sumu 10 739,18 €.
Následne poslanci schválili hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 podanie
žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu SR na rok 2021 na
projekt „Kultúrny dom Ostrov – zníženie energetickej náročnosti objektu“. L7 Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Projektom sa rieši
výmena výplňových otvorov a zateplenie obvodového plášťa objektu, čím sa zníži energetická
náročnosť budovy. Predpokladaná hodnota zákazky je 214 783,76 Eur s DPH, spoluúčasť obce
je vo výške 5 %, čo predstavuje sumu vo výške 10 739,18 Eur.

K bodu č. 7:
Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 – M3
V tejto časti rokovania OZ bolo predložené poslancom na prerokovanie Rozpočtové opatrenie č.
12/2020. V tomto opatrení bola upravená na konci roka 2020 celková výška dotácií a grantov,
ktoré boli poskytnuté obci.
Následne poslanci hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 v zmysle smernice č. 1/2013
K bodu č. 8:
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2021 – M4
V ďalšej časti rokovania starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie starostu obce,
zmena sa týkala predovšetkým potreby navýšenia výdavkov v súvislosti s nákupom všetkých
potrieb na testovanie obyvateľov obce na ochorenie COVID 19, pričom bolo potrebné zároveň
znížiť výdavky, a to na prevádzkové stroje a ich údržbu, kultúrne a športové akcie v obci,
interiérové vybavenie obecného úradu.
Následne poslanci hlasovaním za: : 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2021
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K bodu č. 9:
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – M5
V tomto bode zasadnutia OZ starosta pripomenul poslancom podstatné zmeny v navrhovanom
rozpočtovom opatrení č. 2/2021. Poslanci nemali k predloženému návrhu RO č. 2/2021 žiadne
pripomienky.
Následne poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 podľa predloženého návrhu starostu obce, schválili zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021 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, schválili
čerpanie rezervného fondu obce Ostrov vo výške 58 400 € na nasledovné kapitálové výdavky:
- rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 22 400 €
- 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 18 000 €
- 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 11 000 €
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. 10:
Žiadosť o súhlas na úpravu pozemku - Jozef Svetlík, bytom Ostrov 115 a Richard Panigay,
bytom Ostrov 113 – M6
Starosta informoval prítomných poslancov, že dňa 18.1.2021 bola obci doručená žiadosť Jozefa
Svetlíka, bytom Ostrov 115 a Richarda Panigay, bytom Ostrov 113 o súhlas na úpravu vstupu
do spoločného dvora k rodinnému domu s.č. 115 a rodinnému domu s.č. 113, a to časť parc. č.
432/1, ktorá je vo vlastníctve obce a žiadosť Richarda Panigaya o súhlas na úpravu predzáhradky
pred rodinným domom s.č. 113. Úpravu budú realizovať zatrávňovacími kockami podľa
priloženého návrhu, v rozmeroch 3x10 m.
Následne poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
žiadosť Jozefa Svetlíka, bytom Ostrov 115 a Richarda Panigaya, bytom Ostrov 113 o súhlas na
úpravu vstupu do spoločného dvora k rodinnému domu s.č. 115 a rodinnému domu s.č. 113, a to
časť parc. č. 432/1, ktorá je vo vlastníctve obce a žiadosť Richarda Panigaya o súhlas na úpravu
predzáhradky pred rodinným domom s.č. 113. Úpravu budú realizovať zatrávňovacími kockami
podľa priloženého návrhu, v rozmeroch 3x10 m a schválili žiadosť Jozefa Svetlíka, bytom Ostrov
115 a Richarda Panigaya, bytom Ostrov 113 o súhlas na úpravu vstupu do spoločného dvora
k rodinnému domu s.č. 115 a rodinnému domu s.č. 113, a to časť parc. č. 432/1, ktorá je vo
vlastníctve obce a žiadosť Richarda Panigaya o súhlas na úpravu predzáhradky pred rodinným
domom s.č. 113, v zmysle predlženého návrhu
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K bodu č. 11:
Žiadosť o odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu – KOCH-ART, s.r.o. Ostrov
– M7
V tomto bode poslanci prerokovali žiadosť spoločnosti KOCH-ART s.r.o., Ostrov zo dňa
21.1.2021 o zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu, z dôvodu prerušenia prevádzky
reštaurácie, vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou COVID 19 v roku 2021. Poslanci
nemali voči predloženej žiadosti žiadne pripomienky.
Následne poslanci 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 zo dňa 21.1.2021
o zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu, z dôvodu prerušenia prevádzky reštaurácie
vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou COVID 19 v roku 2021 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 v roku 2021, vzhľadom na situáciu
spôsobenú pandémiou COVID 19
K bodu č. 12:
Žiadosť o odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu – T-Club Ostrov, občianske
združenie, Ostrov 484 – M8
V ďalšej časti rokovania sa poslanci zaoberali žiadosťou občianskeho združenia T-Club Ostrov,
Ostrov 484, IČO: 42 161 444, zo dňa 21.1.2021, o zníženie poplatku za odvoz komunálneho
odpadu, z dôvodu prerušenia prevádzky športového klubu vzhľadom na situáciu spôsobenú
pandémiou COVID 19 v roku 2021. K tejto žiadosti nemali poslanci žiadne pripomienky
a súhlasili so znížením poplatky z uvedených dôvodov.
Následne poslanci 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, zo dňa 21.1.2021,
o zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu, z dôvodu prerušenia prevádzky športového
klubu vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou COVID 19 v roku 2021a 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 v roku 2021,
vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou COVID 19
K bodu č. 13:
Rôzne
V tomto bode starosta prítomných poslancov informoval, že bola doručená dňa 22.1.2021,
žiadosť o ukončenie Zmluvy o nájme č. 486/2/5 - 2019 nájomníka Mgr. Silvie Mičudovej, trvale
bytom Ostrov, Malé Orvište 486, a to dohodou k 31.3.2021. Zároveň informoval poslancov, že
obec eviduje žiadosti o pridelenie nájomných bytov, v tom žiadosť občana obce Tomáša Bartoša
s priateľkou. Komisia bytovej a sociálnej komisie odporučila pridelenie uvoľneného nájomného
bytu vyššie uvedeným záujemcom.
Následne poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
žiadosť o ukončenie Zmluvy o nájme č. 486/2/5 - 2019 nájomníka Mgr. Silvie Mičudovej, trvale
bytom Ostrov, Malé Orvište 486 zo dňa 22.1.2021, a to dohodou k 31.3.2021 a schválili
ukončenie Zmluvy o nájme č. 486/2/5 - 2019 uzatvorenej dňa 5.2.2019 a nájmu bytu - 3- izbový
byt o celkovej výmere vrátane balkónu 78,32 m2 , súp. č. 486, Ostrov, časť Malé Orvište, byt č. 5,
2 NP, a to dohodou k 31.3.2021, s nájomcom Mgr. Silviou Mičudovou, bytom Ostrov, Malé
Orvište 486 na základe jej žiadosti zo dňa 22.1.2021 o ukončenie nájmu dohodou
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Zároveň poslanci hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie
žiadosť Tomáša Bartoša, trvale bytom Ostrov 432 a Dominiky Jankechovej trvale bytom
Trebatice, Horná 90, zo dňa 2.10.2020 o pridelenie 3-izbového nájomného bytu, zobrali na
vedomie návrh komisie bytovej a sociálnej politiky o pridelenie uvoľneného nájomného bytu
vyššie uvedeným záujemcom a schválili Zmluvu o nájme bytu č. 486/2/5 -2021 medzi
prenajímateľom: Obec Ostrov, zastúpená: Jozefom Tkáczom, starostom obce so sídlom Obecný
úrad 315, 922 01 Ostrov, IČO: 00 312 827, DIČ: 2020530941 a nájomcami: Tomáš Bartoš,
trvale bytom Ostrov 432 a Dominikou Jankechovou, trvale bytom Trebatice, Horná 90 so
začiatkom nájmu od 1.4.2021 na nájomný byt – 3 - izbový byt o celkovej výmere vrátane balkónu
78,32 m2 , súp. č. 486, Ostrov, časť Malé Orvište, byt č. 5, 2 NP
K bodu č. 14:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
K bodu č. 15:
Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove 4.2.2021
_____________________
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:

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

Zoltán Bakó

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

Ing. Juraj Bielik

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