OBEC OSTROV
Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 22.02.2010
v zasadačke Obecného úradu v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia.
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3) Správa o priebehu a realizácii prác na projekte: „Rekonštrukcia MŠ na KSC“. Hosť Ing. Ján Drgoňa, stavebný dozor.
4) Obecný grantový program na rok 2010 – vyhodnotenie žiadostí komisiou, návrh na
prijatie uznesenia.
5) TJ Slovan Ostrov – správa o výdavkoch obce na údržbu a rekonštrukciu budovy, o
poskytnutých dotáciách a grantoch za rok 2007, 2008, 2009. Zhodnotenie stavu
budovy, návrh ďalšieho riešenia.
6) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí (prednesie zástupkyňa
starostky).
7) Rôzne, došlá pošta, žiadosti.
8) Diskusia.
9) Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia.
10) Záver.
___________________________________________________________________________
K bodu č. 1
Zasadnutie OZ v Ostrove zahájila a viedla starostka obce PhDr. Dana Borovská. Privítala
poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a Ing. Drgoňu. Následne
skonštatovala, že je prítomných 6 poslancov a OZ je uznášaniaschopné. Všetci pozvaní
dostali pozvánku s prílohami e-mailovou poštou. Starostka obce prítomných poslancov
oboznámila s návrhom programu zasadnutia. Prítomní poslanci nemali k programu žiadne
pripomienky a program zasadnutia jednomyseľne schválili vo vyššie uvedenom znení.
K bodu č. 2
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý a schválený Lukáš Pavlech.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Andrea Brenesselová a Ing.Vojtech
Svetlík.
K bodu č. 3
V treťom bode podrobne oboznámil Ing. Ján Drgoňa – technický dozor stavby, poslancov OZ
s doterajším priebehom prác na projekte: „Rekonštrukcia MŠ na KSC“. Počas prerokovania
tohto bodu sa dostavil na rokovanie OZ poslanec OZ Ing. Juraj Bielik. Požiadavky vznesené
zo strany poslancov budú ďalej prerokované na kontrolnom dni, ktorý bol stanovený na
piatok 26. 02. 2010 o 08:30 hod.

K bodu č. 4
Obecný úrad v Ostrove prijal do stanoveného termínu dve žiadosti o poskytnutie grantu
z rozpočtu obce. Do súťaže sa prihlásili: TJ Slovan Ostrov a OZ Ostrovček. Vymenovaná
komisia posúdila žiadosti o dotácie, stanovila podmienky a odporučila prideliť výšku dotácií
v rámci schváleného rozpočtu jednotlivým žiadateľom: TJ Slovan Ostrov vo výške 5143,- €
a OZ Ostrovček vo výške 500,- €. Starostka obce predložila návrh komisie na schválenie
obecnému zastupiteľstvu. Poslanci OZ tento návrh v plnom rozsahu schválili. Zápis zo
zasadnutia komisie tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
K bodu č. 5
Starostka informovala poslancov OZ o prácach vykonaných na prístavbe TJ a o rekonštrukcii
spŕch pre domácich (výdavky na prístavbu, údržbu budovy a prehľad poskytnutých dotácií –
pozri v prílohe č. 2). Ďalej upozornila na zlý stav budovy TJ z technického a hygienického
hľadiska. Poslanci súhlasili s rekonštrukciou spŕch pre hostí v budove TJ.
K bodu č. 6
Zástupkyňa starostky Mgr. Simona Vatrtová prečítala uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia. Uznesenia boli splnené, resp. sa plnia priebežne.
K bodu č. 7
Starostka obce v tejto časti rokovania predložila poslancom žiadosti prijaté od posledného
zasadnutia OZ. Boli prijaté tri žiadosti.
1) p. Mário Plesník požiadal o odkúpenie časti parcely pred svojím rodinným domom,
k čomu doložil aj nový geometrický plán podľa požiadavky obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ schválili kúpnu zmluvu s p. Máriom Plesníkom.
2) Ing. Roman Jánoš, predložil na prejednanie poslancami OZ žiadosť o spracovanie
ďalšieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie, tak aby boli splnené požiadavky
pre výstavbu RD vo vzťahu na parcelu 32/7, v kat. úz. Malé Orvište.
Poslanci skonštatovali, že sa touto problematikou už zaoberali a trvajú na
predchádzajúcom uznesení, ktorým nesúhlasili s vypracovaním prehlbujúcej štúdie na
lokalitu 4c na náklady Obce Ostrov (žiadosť – pozri príloha č. 3)
3) Pani Beáta Gajdošová doručila na Obec Ostrov žiadosť o finančný príspevok, na
prenájom priestorov, pre ženy ktoré cvičia pod vedením lektorky v novovybudovanej
telocvični Ing. Marciho (pozri príloha č. 4). Starostka oboznámila poslancov OZ
s podmienkami poskytovania grantov, dotácií a peňažných príspevkov z rozpočtu
obce ako i o tom, kto sa o túto pomoc môže uchádzať. Nakoľko podľa VZN Obce
Ostrov, ktorým sa určujú podmienky poskytovania grantov, príspevkov a dotácií
z rozpočtu obce nie je možné poskytnúť fyzickým osobám dotáciu z obecného
rozpočtu, poslanci odporučili starostke postupovať v zmysle tohto platného VZN Obce
Ostrov.
K bodu č. 8
Zapisovateľ Lukáš Pavlech predniesol prítomným poslancom prijaté uznesenia, ktoré boli
schválené.

K bodu č. 9
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starostka obce poďakovala prítomným
poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončila.

V Ostrove dňa 26.02.2010
–––––––––––––––––––
PhDr. Dana Borovská
starostka obce
Overovatelia: Andrea Brenesselová
Ing. Vojtech Svetlík

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

ZÁVERY Z ROKOVANIA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ostrov konaného dňa 22.02.2010

1/

UZNESENIE č. 2/2010

Obecné zastupiteľstvo v Ostrove:
A. b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko komisie OZ vytvorenej OZ za účelom posúdenia žiadosti o poskytnutie grantu
na rok 2010 a ich odporúčania v súvislosti s poskytnutím grantov v roku 2010
jednotlivým žiadateľom v súlade so VZN obce Ostrov č. 4/2009, ktorým sa určujú
podmienky poskytovania grantov, príspevkov a dotácií z rozpočtu obce Ostrov.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
7
0
0
0

B. s c h v a ľ u j e
poskytnutie finančných prostriedkov na grant v roku 2009 v rámci schváleného rozpočtu
obce na rok 2009 obecnému futbalovému klubu – TJ Slovan Ostrov na projekt pod
názvom „Reprezentácia obce vo futbalových súťažiach v rámci TTSK“ v sume 5143,EUR. Obec Ostrov poukáže finančné prostriedky po splnení náležitostí vyplývajúcich zo
VZN Obce Ostrov č. 4/2009 a to v dvoch rovnakých splátkach, prvú po podpise zmluvy
obidvomi zmluvnými stranami a druhú do 30. 06. 2010.
Grant v prípade TJ Slovan Ostrov nemožno použiť na alkohol, tabakové výrobky, odmeny
funkcionárom, nákup občerstvenia, pohonných hmôt a na výdavky spojené s hosťovaním
hráčov. Ďalej komisia podmienila poskytnutie grantu v prípade TJ Slovan Ostrov
usporiadaním minimálne jedného obecného spoločensko-športového podujatia
a minimálne jedného futbalového turnaja v letných mesiacoch (jún – august). Súčasne
komisia očakáva participáciu TJ Slovan Ostrov s obcou Ostrov pri organizovaní kultúrnospoločenských podujatí.
C. s c h v a ľ u j e
a poskytnutie finančných prostriedkov na grant v roku 2009 v rámci schváleného rozpočtu
obce na rok 2009 mládežníckemu združeniu - Občianske združenie Ostrovček na projekt
pod názvom „Zefektívnenie práce spevokolu a divadelné predstavenie Svätec z
Osvienčimu“ v sume 500,- EUR. Grant obec Ostrov poukáže OZ Ostrovček jednorázovo
bezhotovostným prevodom na účet po splnení náležitostí vyplývajúcich zo VZN obce
Ostrov č. 4/2009 a podpísaní zmluvy obidvomi zmluvnými stranami prostredníctvom
obecného úradu.
Komisia podmienila poskytnutie grantu v prípade OZ Ostrovček zorganizovaním
minimálne jedného kultúrno-spoločenské podujatia v roku. Súčasne komisia očakáva
participáciu OZ Ostrovček s obcou Ostrov pri organizovaní kultúrno-spoločenských
podujatí.

Všetky tieto podmienky zadefinuje obec Ostrov prostredníctvom obecného úradu
v Zmluve o poskytnutí grantu uzatvorenej medzi žiadateľom o dotáciu a Obcou Ostrov
ako aj spôsob čerpania grantu.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
6
1 (Mgr. Vatrtová)
0
0

D. u k l a d á
obecnému úradu v termíne do 28.02.2010 pripraviť a starostovi na podpis predložiť
Zmluvu o poskytnutí grantu uzatvorenú medzi žiadateľom a Obcou Ostrov.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
7
0
0
0

E. s ú h l a s í
s rekonštrukciou spŕch pre hostí v budove TJ súp. č. 402.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
7
0
0
0

F. s c h v a ľ u j e
Kúpnu zmluvu zo dňa 19.02.2010 uzatvorenú medzi Obcou Ostrov a Máriom Plesníkom,
nar. 16. 09. 1976, bytom Ostrov, časť Malé Orvište 44, ktorej predmetom je predaj
nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 432/135, zastavaná plocha o výmere 71 m2 v k. ú.
Ostrov, za cenu 2,- €/m2.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
G. b e r i e

n a

7
7
0
0
0

v e d o m i e

žiadosť o spracovanie ďalšieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie Ing. Romana
Jánoša. Vzhľadom na to, že v uvedenej veci už bolo prijaté uznesenie považuje žiadosť za
bezpredmetnú.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

7
7

Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
H. b e r i e

0
0
0
n a

v e d o m i e

žiadosť p. Beáty Gajdošovej o finančný príspevok pre cvičiace ženy, na prenájom
priestorov telocvične.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Hlasovaním:
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
7
0
0
0

7
7
0
0
0

bolo uznesenie č. 2/2010 z 22. februára 2010 schválené.

PhDr. Dana Borovská
starostka obce

Podpísané: 01.03.2010
Vyvesené na úradnej tabuli: 04.03.2010

