OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 01.03.2021 v kultúrnom
dome v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov obce k 31.12.2020 – M1
Dohoda o odpustení úroku z omeškania medzi spoločnosťou JAVYS a.s. Bratislava ako
veriteľom a Obcou Ostrov ako dlžníkom - schválenie – M2
6) Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – M3
7) Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 – M4
8) Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 – M5
9) Žiadosť spoločnosti MIKO-GASTRO s.r.o., Ostrov 295 o zníženie platby za odvoz
komunálneho odpadu – M6
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, a ostatných prítomných. Všetci pozvaní dostali pozvánku a materiály
k jednotlivým bodom programu e-mailovou poštou. Následne skonštatoval, že je prítomných 7
poslancov, poslanci Mgr. Pavol Kabát a Jakub Valko, taktiež hlavná kontrolórka obce Ing. Anna
Dekanová sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov. Keďže je OZ uznášaniaschopné vyzval
poslancov k schváleniu programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Mgr. Pavol Kabát a Jakub Valko) 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:
 Peter Bielik
 Katarína Drevenáková
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7 (neprítomní: Mgr. Pavol Kabát a Jakub Valko) proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie.
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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:
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov obce k 31.12.2020 – M1
V tomto bode rokovania poslanci prerokovali predložené plnenie príjmov a čerpanie výdavkov
obce k 31.12.2020.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Mgr. Pavol Kabát a Jakub Valko) proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie plnenie príjmov a čerpanie výdavkov obce
k 31.12.2020
K bodu č. 5:
Dohoda o odpustení úroku z omeškania medzi spoločnosťou JAVYS a.s. Bratislava ako
veriteľom a Obcou Ostrov ako dlžníkom - schválenie – M2
V ďalšej časti rokovania starosta obce informoval prítomných poslancov, že sa zúčastnil
osobného stretnutia so zástupcami spoločnosti JAVYS a.s. Bratislava, s ktorými rokoval
o možnom odpustení zostatku úrokov z omeškania, ktoré sú vo výške 53 807,61 €. Na základe
spoločného rokovania bol spoločnosťou JAVYS a.s. Bratislava predložený obci návrh dohody
o dopustení úrokov z omeškania.
Následne poslanci hlasovaním za: 7 (neprítomní: Mgr. Pavol Kabát a Jakub Valko) proti: 0,
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 zobrali na vedomie návrh Dohody o odpustení úroku z omeškania
medzi spoločnosťou JAVYS a.s. Bratislava ako veriteľom a Obcou Ostrov ako dlžníkom a
schválili Dohodu o odpustení úroku z omeškania medzi spoločnosťou JAVYS a.s. Bratislava ako
veriteľom a Obcou Ostrov ako dlžníkom
K bodu č. 6:
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – M3
V tejto časti rokovania OZ bolo poslancom predložené Rozpočtové opatrenie č. 3/2021, ktoré
bolo spracované v zmysle smernice č. 1/2013 a týkalo sa zmien v poskytnutých dotáciách
a grantoch pre obce.
Následne poslanci schválili hlasovaním za: 7 (neprítomní: Mgr. Pavol Kabát a Jakub Valko) ,
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 v zmysle
VP č. 1/2013
K bodu č. 7:
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 – M4
V ďalšom bode rokovania OZ bolo predložené poslancom na prerokovanie Rozpočtové
opatrenie č. 4/2021, ktoré sa tiež týkalo zmien v poskytnutých dotáciách pre obec.
Následne poslanci schválili hlasovaním za: 7 (neprítomní: Mgr. Pavol Kabát a Jakub Valko) ,
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 v zmysle
VP č. 1/2013
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K bodu č. 8:
Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 – M5
V ďalšej časti rokovania starosta obce pripomenul poslancom všetky podstatné zmeny
navrhované v rozpočtovom opatrení č. 5/2021, ktoré vyplynuli z potreby navýšenia niektorých
predpokladaných výdavkov a zároveň skutočného čerpania výdavkov. Poslanci nemali
k predloženému návrhu pripomienky.
Následne hlasovaním za: : 7 (neprítomní: Mgr. Pavol Kabát a Jakub Valko)
proti: 0, zdržal
sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 podľa predloženého
návrhu starostu obce, schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021 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 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 19 000 €
- 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 10 000 €
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. 9:
Žiadosť spoločnosti MIKO-GASTRO s.r.o., Ostrov 295 o zníženie platby za odvoz
komunálneho odpadu – M6
V tomto bode zasadnutia OZ starosta poslanci prerokovali žiadosť spoločnosti MIKO-GASTRO
s.r.o, Ostrov 295 zo dňa 18.2.2021 o zníženie platby za odvoz komunálneho odpadu z dôvodu
uzatvorenia prevádzky reštaurácie v súvislosti s opatreniami prijatými na ochranu proti
ochoreniu COVID 19. Po krátkej diskusii poslanci
Následne hlasovaním za: : 7 (neprítomní: Mgr. Pavol Kabát a Jakub Valko)
proti: 0, zdržal
sa: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie žiadosť spoločnosti MIKO-GASTRO, s.r.o., Ostrov 295
o zníženie platby za odvoz komunálneho odpadu z dôvodu uzatvorenie prevádzky reštaurácie
a schválili žiadosť spoločnosti MIKO-GASTRO, s.r.o., Ostrov 295 o zníženie platby za odvoz
komunálneho odpadu, a to za obdobie počas uzatvorenia prevádzky reštaurácie v roku 2021,
vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou COVID 19
K bodu č. 10:
Rôzne
V tomto bode poslanci nerokovali.
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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 11.3.2021
_____________________
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:

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

Peter Bielik

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

Katarína Drevenáková

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