OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 29.09.2014 v zasadacej
miestnosti Obecného úradu v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 3/2014 – M1
5) Rozpočtové opatrenie 4/2014 – M2
6) Žiadosť o ukončenie nájmu, návrh na pridelenie uvoľneného nájomného bytu – zápis zo
zasadnutia komisie – M3
7) VZN Obce Ostrov č. 1/2014 o chove a držaní včiel - M4
8) Rôzne
9) Diskusia
10) Záver
K bodu č. 1:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie OZ v Ostrove otvorila a viedla starostka obce PhDr. Dana Borovská. Privítala
poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a prítomných občanov. Všetci
pozvaní dostali pozvánku a materiály k jednotlivým bodom programu e-mailovou poštou.
Následne skonštatovala, že je prítomných 8 poslancov, neprítomní –Ing. Ľubomír Marci, OZ je
uznášaniaschopné. JUDr. Jozef Bolješik vystúpil s návrhom zmeny programu a to pridaním bodu
– mediálne vystúpenia starostky obce.
Poslanci hlasovaním za: 6(neprítomný Ing. Ľubomír Marci) proti: 2 (Ing. Juraj Bielik, Mgr.
Simona Vatrtová), zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili program rokovania v nasledovnom
znení:
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 3/2014 – M1
5) Rozpočtové opatrenie 4/2014 – M2
6) Žiadosť o ukončenie nájmu, návrh na pridelenie uvoľneného nájomného bytu – zápis zo
zasadnutia komisie – M3
7) VZN Obce Ostrov č. 1/2014 o chove a držaní včiel - M4
8) Mediálne vystúpenia starostky obce
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Záver
K bodu č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľka zápisnice bol určený - Lukáš Pavlech
Za overovateľov zápisnice boli určení:
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 Miloš Žažo
 Ing. Juraj Bielik
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8(neprítomní: Ing. Ľubomír Marci) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0, zobrali na vedomie.
K bodu č. 3:
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadania OZ vykonala Mgr. Simona Vatrtová.
Starostka skonštatovala, že uznesenia sú buď splnené alebo sa priebežne plnia.
Počas tohto bodu sa na rokovanie dostavil poslanec Ing. Ľubomír Marci.
K bodu č. 4:
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 3/2014 – M1
Účtovníčka Ing. Hana Zubáková oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č.
3/2014 podľa predloženého návrhu starostky obce.
Poslanci OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. b 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
hlasovaním: za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 RO 3/2014 schválili.
K bodu č. 5:
Rozpočtové opatrenie 4/2014 – M2
Účtovníčka Ing. Hana Zubáková oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č.
4/2014 podľa predloženého návrhu starostky obce.
Poslanci OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. b 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
hlasovaním: za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 RO 4/2014 schválili.
K bodu č. 6:
Žiadosť o ukončenie nájmu, návrh na pridelenie uvoľneného nájomného bytu – zápis zo
zasadnutia komisie – M3
Starostka obce skonštatovala, že boli prijaté žiadosti na pridelenie nájomných bytov,
medzi ktorými nebol žiadny obyvateľ obce Ostrov.
Starostka dala slovo prítomnej Alene Jánošovej, obyvateľke obce Ostrov, ktorá
namietala, že ona si žiadosť na byt podala. Tvrdí, že si chcela žiadosť podať už keď sa byty
stavali, ale pracovníčka Ing. Zubáková jej žiadosť odmietla zobrať s tvrdením, že nie je našou
občiankou. Tvrdila, že žiadosť podávala na obecnom úrade u pracovníka. Ing. Zubáková sa
vyjadrila, že sa nejedná o pravdu, nakoľko pri výstavbe bytov sme prijímali žiadosti od každého
a mnohí, ktorí aj byty dostali neboli z Ostrova a nemala by dôvod na takéto konanie. Lukáš
Pavlech povedal, že pani sa skutočne dostavila na úrad, povedal jej, že jej pomôže s napísaním
žiadosti, nevedela však všetky potrebné údaje a na obecný úrad sa od vtedy už nedostavila.
Starostka obce odporučila menovanej, aby sa prišla na úrad, kde jej pomôžu napísať žiadosť
a táto jej bude zaevidovaná do poradovníka pre ďalší výber nájomcov.
Poslancom bol predložený návrh komisie na pridelenie uvoľneného nájomného bytu
K danému návrhu komisie sa starostka vyjadrila, že v prípade, keby pani Vavrincová išla do
nájomného bytu bývať so synom, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý a je odkázaný na
používanie invalidného vozíka, by návrh podporila, nakoľko sa jedná o prízemný byt a prístup
k tomuto bytu je bezbariérový. Na základe telefonického rozhovoru s p. Vavrincovou sa však
dozvedela, že v byte má záujem bývať s dvomi deťmi – synom a dcérou, ďalší syn, ktorý je na
invalidnom vozíčku bude naďalej žiť v Bašovciach u jej otca. Vzhľadom na tieto skutočnosti
pripomenula poslancom, že máme stanovené pravidlá na prideľovanie nájomných bytov –
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uprednostnenie mladých rodín a občanov z Ostrova. Keďže v poradovníku neevidujeme žiadnu
žiadosť občana s trvalým pobytom v obci Ostrov, ale evidujeme mladé rodiny, odporúča prideliť
byt mladej rodine podľa poradovníka na prvom mieste, t.j. pani Ivete Ružinskej z Veľkého
Orvišťa. OZ nakoniec podporilo návrh komisie.
Poslanci následne zobrali na vedomie žiadosť nájomcov - Slavomíra Kaasa a Petry Kubánovej,
trvale bytom Ostrov 486 o výpoveď z nájmu bytu: 2-izbový byt s príslušenstvom, číslo bytu 1,
ktorý sa nachádza v 1 NP bytového domu v Ostrove – časť Malé Orvište, Blatinská ulica č. 486.
Celková výmera podlahovej plochy je 58,34 m². K bytu prislúcha jeden skladový priestor na
prízemí o rozlohe 4,73 m2. Na základe návrhu komisie schválenej uznesením OZ v Ostrove č.
7/02/2011 zo dňa 21.02.2011 za účelom posúdenia žiadostí o pridelenie nájomných bytov
schválilo Dohodu o skončení nájmu bytu a Zmluvy o nájme bytu č. 486/1/1 uzatvorenú medzi
prenajímateľom:
Obec Ostrov, zastúpená: PhDr. Danou Borovskou, starostkou obce so sídlom Obecný úrad
315, 922 01 Ostrov, IČO: 00 312 827, DIČ: 2020530941 a nájomcami:
Slavomír Kaas, rod. Kaas, nar. ..................................., rodné číslo: ............................., stav:
slobodný a Petra Kubánová rod. Kubánová, dátum narodenia: ................................, rodné číslo:
...................................., stav: slobodná, obaja trvale bytom: Ostrov 486, ku dňu 30.09.2014
a schválili pridelenie uvoľneného nájomného bytu žiadateľovi:
pani Beáte Vavrincovej, rod. Urbanovej, dátum narodenia: 18.09.1968, trvale bytom Bašovce 1
a Zmluvu o nájme bytu č. 486/1/1-2014, uzatvorenú medzi prenajímateľom: Obec Ostrov,
zastúpená: PhDr. Danou Borovskou, starostkou obce so sídlom Obecný úrad 315, 922 01
Ostrov, IČO: 00 312 827, DIČ: 2020530941 a nájomcom: pani Beátou Vavrincovou, rod.
Urbanovou, dátum narodenia: ........................., trvale bytom Bašovce 1 hlasovaním za: 7 proti:
1 (Mgr. Simona Vatrtová), zdržal sa: 1 (Mgr. Pavol Kabát), nehlasoval: 0.
K bodu č. 7:
VZN Obce Ostrov č. 1/2014 o chove a držaní včiel - M4
Starostka obce skonštatovala, že prijatie VZN bolo potrebné po incidente, kedy včely
napadli nebohého pána Šišku. Následne odovzdala slovo Ing. Jančíkovi aby poslancov
o predmetnom VZN informoval.
Starostka obce navrhla formálne zmeny vo VZN:
 v názve VZN text „na katastrálnom území obce Ostrov“ sa nahrádza slovami: „na území
obce Ostrov“,
 v § 2 ods. 1 sa vypúšťa slovo „katastrálne“
Ing. Jančík skonštatoval že bude ešte potrebné doplniť jeden bod v znení: „Letáče na úľoch
musia byť orientované na vlastnú nehnuteľnosť. Orientácia na susedné nehnuteľnosti je možná
len so súhlasom majiteľov a užívateľov všetkých susedných nehnuteľností, na ktoré sú letáče na
úľoch orientované.“
Poslanci následne hlasovaním za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 schválili VZN
s predloženými návrhmi na úpravu.
K bodu č. 8:
Mediálne vystúpenia starostky obce
Starostka obce odovzdala slovo poslancovi JUDr. Jozefovi Bolješikovi, ktorý navrhol
zaradiť tento bod do programu rokovania. Poslanec ozrejmil, že sa jedná o rozhovor starostky
obce poskytnutý v relácii Slovenského rozhlasu – „Zákruta“ a o vyhlásenia v poslednom
Ostrovskom spravodajcovi, kde starostka podľa jeho tvrdenia uvádzala polopravdy, nepravdy
a klamstvá za čo žiada ospravedlnenie poslancom OZ. Podľa jeho tvrdenia neboli presne opísané
skutočnosti o prebytku. Poslanci neschválili zámer, mali len za to, aby sa peniaze využili na viac
vecí, nie len plot. V relácii zákruta starostka tvrdila, že poslanci neschválili zámer umiestniť
merače rýchlosti a zle sa orientovala v situácii kde je Malé Orvište.
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Starostka reagovala, že boli uvedené všetky skutočnosti pravdivo. Obecnému
zastupiteľstvu bol predložený starostkou návrh, nakoľko po vykonanom audite vedela, že
vznikol v hospodárení obce prebytok a tak po schválení záverečného účtu obce Ostrov
zastupiteľstvom, mohla podať návrh na použitie prebytku vo výške 32 000 Eur, nakoľko zmeny
rozpočtu je možné robiť len do 31.08.2014. Podala návrh na použitie prebytku na nové oplotenie
na cintoríne v Ostrove. Poslanci hlasovali a tento jej návrh neschválili – to sú fakty. Ďalej sa
vyjadrila, že peniaze zostávajú, ako s nimi poslanci naložia pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2014
bude na nich. Ohľadne relácie zákruta v Slovenskom rozhlase, rovnako si stojí za tým, čo
povedala – tvrdenia si môžu overiť v zápisnici, keď v minulom roku sa im predstavil návrh na
umiestnenie meračov rýchlosti na začiatku a konci obce, poslanci neprejavili záujem túto vec
riešiť, preto o tom nedala ani hlasovať. Mohli aj poslanci v danej veci byť iniciatívny a hlasovať,
neurobili to. Reagoval Jozef Tkácz, ktorý obvinil starostku, že klamala. Starostka reagovala, že
neklame a za svojimi tvrdeniami si stojí. Poslanec Ing. Bielik reagoval na poslanca Tkácza, že sa
hrá na spasiteľa Ostrova.
Ing. Peter Jančík vstúpil do diskusie, že sme chceli viac zrkadiel v obci. Starostka
reagovala, že dopravné značky sa ešte budú dokupovať, čaká na predloženie ponuky..
Poslanec Vojtech Dekan položil otázku koľko stálo Malé Orvište - cintorín, kde sa
polievala zelina, koľko tisíce eur to bolo. Starostka povedala, že odstránenie starého hrdzavého
oplotenia, náletových drevín a kríkov a vyschnutých stromov a následne úprava plochy z časti od
PD koľko stála presne nevie. Práce vykonávali miestny podnikatelia – Antolík a Kunic, v cene
boli aj vývozy odpadu, práce nie sú však ešte dokončené. Vojtech Dekan sa dožadoval odpovede
na presnú cenu, nech starostka „ťukne“ do svojho počítača, tam, že to má. Starostka povedala, že
„ťuknuť“ do svojho počítača môže, ale túto informáciu tam nenájde, nakoľko nedisponuje
účtovným programom, ďalej, že so zverejnením presnej ceny nemá žiaden problém, ale odpoveď
mu zašle písomnou formou po zhromaždení všetkých podkladov.
JUDr. Jozef Bolješik sa spýtal starostky či vie, ktorá je pravá a ľavá strana. Tá
skonštatovala, že ako mnohí iní ľudia má problém v rýchlosti reagovať, ktorá je pravá a ľavá
strana, a rovnako má problém, do akej strany sa odomykajú a zamykajú dvere.
Mgr. Pavol Kabát pripomenul, že chceli podávať návrhy, čo s prebytkom, a že neboli
poslanci upozornení, že na predchádzajúcom zastupiteľstve budú ľudia z firmy, ktorá ponúka
výstavbu nájomných bytov a tým pádom nemohli hneď reagovať na ponuku. Starostka obce sa
spýtala či na zasadnutí spia, alebo čo tu robia. O tom, že sa chcú dostaviť pracovníci firmy
s ponukou sa dozvedela až pred zastupiteľstvom, keďže zastupiteľstvo nenamietalo a schválilo
zmenu programu, dala firme priestor sa prezentovať. Následne požiadala poslancov, aby
vyjadrili názor na ďalšie smerovanie výstavby bytových domov v obci a podala návrh, či
podporia výstavbu bytov do osobného vlastníctva, alebo sa bude pokračovať vo výstavbe
nájomných bytových domov. Poslanci jej návrhy nepodporili, napriek tomu, že v územnom
pláne je priestor na výstavbu ďalšieho bytového domu. Voľný pozemok tak zarastá a sú zvýšené
náklady na jeho udržiavanie. Následne skonštatovala, že ako si chceme v obci potom udržať
mladé rodiny a existenciu školy, keď nepodporili ďalšiu výstavbu. Vojtech Dekan povedal, že 50
000 eur za 1-izbový byt je veľa. Starostka reagovala opätovne konštatovaním, že sa nehlasovalo
o tom, že uvedená firma bude stavať byty, ale len o zámere či budeme pokračovať vo výstavbe.
Zhotoviteľ diela sa vyberá na základe verejného obstarávania, poslanci o tomto, kto bude byty
stavať nerozhodujú. Vojtech Dekan sa spýtal či máme ľudí, ktorí majú záujem o byty a či máme
dosť žiadostí, aby sme zaplnili ďalšiu bytovku. Starostka skonštatovala že dopyt je, ale
momentálne žiadostí dosť nemáme. Keby poslanci schválili zámer výstavby ďalšieho bytového
domu, podľa ich rozhodnutia by sa ďalej postupovalo. Žiaľ zámer nebol podporený.
Mgr. Kabát sa spýtal prečo sa na predchádzajúcom zastupiteľstve hlasovalo o tých
návrhoch a prečo nemôžu teraz o nich hlasovať? Starostka zrekapitulovala, obec splatila úvery,
ušetrili sa peniaze, schválil sa záverečný účet a preto podala návrhy, aby sa stihli zapracovať do
rozpočtu do 31.08.2014. Ďalej skonštatovala, že snáď môže podávať návrhy a ona vie kedy je to
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potrebné, už im to viackrát vysvetlila. Rovnako ako ona, majú legitímne právo podávať návrhy
aj poslanci OZ. Po jej vyjadrení nikto z poslancov nepodal návrh na prijatie uznesenia.
JUDr. Jozef Bolješik položil otázku kam s deťmi, či stačí kapacita materskej školy, čo
detské ihrisko? Starostka vraj skonštatovala na rodičovskom združení v MŠ, že sa momentálne
zaoberá len prerábkou knižnice a spýtal sa či zvláda len jednu vec. Starostka sa vyjadrila, že
detské ihrisko pri KSC bude obnovené, už sú pripravené a natreté nové drevené dosky. Čo sa
týka kapacity MŠ, možnosti na rozšírenie v novej budove sú. Poslanci predsa boli oboznámení
s projektom a odsúhlasili ho. Mnohí však v danej budove ani neboli, treba prísť si priestory
pozrieť a samy posúdia. O tom, či je hospodárne rozširovať MŠ o ďalšiu triedu pre 3 neprijaté
deti musí rozhodnúť zastupiteľstvo.
Jozef Tkácz povedal, že starostka len mútila vodu a návrh na oplotenie neschválili, aby to
nedopadlo ako so zastávkami, ktoré boli predražené. Starostka reagovala len na to, čo sa týka
autobusových zastávok, že zastupiteľstvo schválilo v rozpočte 20 000,- eur na výstavbu.
V rámci tejto sumy sa naviac upravili aj plochy okolo zastávok a vybudovali lavičky (s týmito
prácami sa v rozpočte nepočítalo), a cez to všetko celá suma sa neminula, teda sa ešte ušetrilo,
preto nerozumie, kde je stále problém, čo sa vlastne predražilo. Dostali k tomu všetky podklady
a len rozprávajú nezmysli, ak v niečom pochybila, mali konať. Ďalej sa vyjadrila, že výstavba sa
realizovala a dokončila tesne pred oslavami 900. výročia, ktoré musela celé manažovať a bolo
toho naozaj veľmi veľa a poslancov nič nezaujímalo len faktúry za zastávky. Zastávky majú
úspech, veľmi sa páčia, len zastupiteľstvo má z toho hlavu v smútku.
Ing. Marci tvrdil, že rozpočet neschvaľoval a o ničom nevedel - kedy boli zastávky
schvaľované. Poslankyňa Simona Vatrtová reagovala, že zastávky boli schválené a na viacerých
zastupiteľstvách sme sa tejto téme venovali. Starostka mu povedala, že mu odpovie písomne,
s čím Ing. Marci súhlasil.
Vojtech Dekan chcel vidieť geometrický plán k predaju pozemku Mikuličkovi. Starostka
mu ho predložila k nahliadnutiu a skonštatovala, že predmetný predaj už bol uskutočnený
a geometrický plán v čase predaja mali už k dispozícii.
Jozef Tkácz chce priestor na článok v OS, či je to možné. Priestor by chcel aj Ing. Marci..
Starostka povedala, že ak noviny budú vydané pred voľbami, všetci kandidáti dostanú priestor na
prezentáciu. Pokiaľ chce poskytnúť článok má možnosť, nikdy poslancom v tom nebránila.
JUDr. Jozef Bolješik sa opäť dožadoval ospravedlnenia poslancom za tvrdenia v relácii
„Zákruta“ a v Ostrovskom spravodajcovi. Jozef Tkácz sa vyjadril, či si starostka za všetkým čo
napísala a povedala stojí. Starostka odpovedala, že si stojí za každým slovom a na všetky
tvrdenia má dôkazy.
K bodu č. 9:
Rôzne
Starostka obce v tomto bode oboznámila poslancov s činnosťou obecného úradu od
posledného zasadnutia OZ a oboznámila s tým čo sa v obci spravilo.
Ing. Juraj Bielik predložil problém so stojacou vodou pred susedom Brunom, kde pri
dažďoch stálo pol metra vody. Bolo by potrebné to riešiť. Starostka reagovala, že takýchto miest
máme v obci viacero, najhorší stav je za Jednotou a pred Mariánom Zubákom, kde bol kedysi
kanál pred jeho domom vyústený do odvodňovacieho kanála na Zákostolskej ulici. K problému
p. Brunu – pri Jurajovi Bielikovi je vsakovačka, bude ju potrebné pravdepodobne vyčistiť. Jedná
sa o dlhodobý problém, ktorý je treba riešiť. Vzniká však len pri prívalových dažďoch. Jozef
Tkácz povedal, že by bolo dobré dať prečistiť aj ostatné trativody v obci
Ing. Marci sa opýtal, čo sa bude robiť s problémom pri Dušanovi Bielikovi na
Zákostolskej ulici, kde neodtekala voda a zostala tam hlina po výkope. Starostka sa vyjadrila, že
požiadala Jozefa Kunica, aby hlinu odviezol. Preverí v akom je to stave. Ďalej uviedla, že na
základe žiadosti p. Majerčíka, kanál bol prehĺbený a bola odstránená časť tenkej rúry na konci
inkriminovaného miesta. Pri posledných dažďoch, po vykonaných prácach, sa problém
neobjavil. Problém budeme naďalej sledovať.
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Jozef Tkácz sa spýtal, či už je program na hody, či sa bude opravovať cesta aj na
Športovej, keď už sa opravila Blatinská, a či bude posedenie pre dôchodcov a kedy. Starostka
povedala, že vystúpi kapela Smola a Hrušky, Rockovanka a DJ Minoxi a posedenie pre
dôchodcov bude 25.10. o 15:00 hod. Ohľadne opráv miestnych komunikácii - výtlk v križovatke
v Malom Orvišti na Blatinskej ulici je opravený. Takýchto miest na opravu v obci máme však
viacero, nielen na Športovej pred T-clubom. Podľa dôležitosti a finančných možností sa bude
v opravách pokračovať.
Ing. Jančík sa spýtal ako to vyzerá s čiernou skládkou pri soche Sv. Trojice, čo tabuľky
o zákaze vývozu? Starostka odpovedala, že ochranný val vykoná správa ciest a aj osadenie
tabuliek so zákazom vývozu odpadu, taká bola dohoda s vedúcim prevádzky v Piešťanoch p.
Havrlentom.
Ing. Marci sa opäť vrátil k návrhom, ktoré si mali poslanci premyslieť na využitie
prebytku a myslí si, že časť by sa mala využiť na dobudovanie vodovodu v obci, čo odkladáme
už 20 rokov. Starostka reagovala, že projekty na dokončenie vodovodu máme a každoročne
podávame žiadosti na Envirofond o dotáciu, avšak doposiaľ neboli sme úspešní. O informáciu o
pripojiteľnosti obyvateľov obce na vodovod požiadala Ing. Zubákovú, aby uviedla štatistiky. Ing.
Zubáková skonštatovala, že nechce do vodovodu investovať ani TAVOS, pretože v Ostrove je
najnižšia pripojiteľnosť na vodovod a kanalizáciu v rámci širokého okolia. Na cca 5 km
vodovodu je vybudovaných len 70 prípojok. Podľa starostky je nerozumné do vodovodu
investovať z vlastných zdrojov, pokračovala by v úsilí získať dotáciu na túto investíciu zo štátu.
Ohľadne využitia rezervného fondu sa môžu podávať návrhy pri schvaľovaní rozpočtu na rok
2015.
K bodu č. 10:
Diskusia
Ing. Peter Jančík v rámci diskusie požiadal prítomných, ak poznajú občanov, ktorí majú
kukurnisko, ktorého sa chcú zbaviť, aby ich odkázali na neho.
K bodu č. 11:
Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starostka obce poďakovala prítomným
poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončila.
V Ostrove dňa 29.09.2014

––––––––––––––––––––––––
PhDr. Dana Borovská
starostka obce

Zapisovateľ:
Lukáš Pavlech

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

Miloš Žažo

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

Ing. Juraj Bielik

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

Overovatelia:
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