OBEC OSTROV
ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa
07.04.2008 v zasadačke Obecného úradu v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájenie, schválenie programu zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Dopyty občanov
Návrh na zmenu názvu stavby a účelu využitia budovy MŠ
VZN č. 2/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce ostrov
Diskusia
Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia (podáva predseda návrhovej komisie)
Záver

K bodu č. 1
Starostka PhDr. Dana Borovská zahájila zasadnutie OZ v Ostrove. Privítala poslancov
obecného zastupiteľstva, občana obce Ostrov Ing. Romana Jánoša a ostatných prítomných.
Následne skonštatovala, že OZ je uznášaniaschopné a prítomných oboznámila s návrhom
programu zasadnutia. Prítomní poslanci OZ program zasadnutia jednomyseľne schválili.
K bodu č. 2
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý a schválený Lukáš Pavlech.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Ing. Juraj Bielik a Andrea Brenesselová.
K bodu č. 3
V tomto bode p. Roman Jánoš pozdravil starostku obce Ostrov, poslancov OZ a ostatných
prítomných a vystúpil ohľadne svojej žiadosti o povolenie viesť inžinierske siete cez pozemky
vo vlastníctve obce Ostrov za účelom stavby rodinného domu. Poslanci si pozorne
požiadavku Ing. Jánoša vypočuli, zvážili všetky možnosti a po vzájomnej dohode poverili
starostku obce dohodnutím ďalších krokov k vybaveniu uvedenej žiadosti.
K bodu č. 4
Starostka obce oboznámila poslancov s novými podmienkami vzťahujúcimi sa na čerpanie
eurofondov. Obec Ostrov má záujem čerpať finančné prostriedky z eurofondov na projekt
rekonštrukcie MK Ostrov a projekt nadstavby MŠ pod názvom: „Nové, inovatívne a moderné
školské zariadenia v obci Ostrov“. Vzhľadom na nové skutočnosti ohľadne čerpania
eurofondov, obec Ostrov je oprávnená čerpať finančné prostriedky na uvedené projekty len z
Ministerstva pôdohospodárstva v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Tento
program však nepodporuje akékoľvek aktivity súvisiace s rekonštrukciu, výstavbou či
obnovou školských zariadení obce a preto bolo potrebné prehodnotiť účel využitia budovy

MŠ. Starostka obce navrhla zmenu účelu využitia budovy materskej školy na kultúrnospoločenské centrum, ktoré v obci chýba a jeho vybudovaním by sa prispelo k zlepšeniu
kvality života obyvateľov obce. Na základe špecifikácií Programu rozvoja vidieka, ktoré boli
zverejnené, bude potrebné upraviť a doplniť charakter využitia stavby tak, aby boli naplnené
ciele a priority tohto programu a súčasne zámer obce Ostrov. Zmena nemá vplyv na stavebný
projekt. Prístup verejnosti v uvedenom objekte s využívaním služieb bude bezplatný.
Poslanci OZ s návrhom súhlasili.
K bodu č. 5
Poslanci sa uzniesli na predloženom VZN č. 2/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu obce Ostrov.
K bodu č. 6
V diskusii neboli žiadne príspevky.
K bodu č. 7
Predsedkyňa návrhovej komisie p. Andrea Brenesselová podala poslancom OZ návrh na
schválenie uznesení z tohto zasadnutia a poslanci ho bez výhrad schválili.
K bodu č. 8
Vzhľadom na to, že program mimoriadneho zasadnutia OZ sa vyčerpal, starostka obce Ostrov
sa prítomným poďakovala za účasť, popriala im príjemný zvyšok dňa a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončila.
V Ostrove, dňa 15.04.2008
–––––––––––––––––––
PhDr. Dana Borovská
starostka obce

Overovatelia: Ing. Juraj Bielik
Andrea Brenesselová

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

ZÁVERY Z ROKOVANIA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ostrov konaného dňa
07.04.2008.
1/ UZNESENIE č. 5/2008
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove:
A.súhlasí
s návrhom starostky na zmenu využitia budovy MŠ v Ostrove na kultúrno-spoločenské
centrum a so zmenou názvu projektu pre stavebné povolenie: Nové, efektívne a moderné
školské zariadenia v obci Ostrov na „Kultúrno-spoločenské centrum obce Ostrov“
s tým, že uvedená zmena nebude mať vplyv na stavebný projekt. OZ v Ostrove súhlasí s
predložením žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ v rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013. Prístup verejnosti v uvedenom objekte
s využívaním služieb bude bezplatný.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

8
8
0
0
0

B. poveruje
starostku obce dohodnutím ďalších krokov ohľadne žiadosti Ing. Romana Jánoša.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

8
8
0
0
0

2/ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Číslo 2/2008
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
sa

uznáša

n a v š e o b e c n e z á v ä z n o m n a r i a d e n í o b c e,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Ostrov.
VZN stanovuje urbanistickú koncepciu obce, funkčné a priestorové usporiadanie územia
a podmienky jeho zastaviteľnosti a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby.

Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Hlasovaním:
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

8
8
0
0
0

8
8
0
0
0

bolo uznesenie č. 5/2008 zo 07. apríla 2008 schválené.

PhDr. Dana Borovská
starostka obce
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