ZÁVERY Z ROKOVANIA
Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa 10.03.2014

K bodu č. 1:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia

Uznesenie č. 01/03/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
návrh programu rokovania OZ predložený starostkou obce a
B) s c h v a ľ u j e
predložený program rokovania
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) AE group - ponuka spolupráce v oblasti rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci
Ostrov
4) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5) Návrh na schválenie komisie na vyhodnotenie grantového programu (M1)
6) Obecný grantový program na rok 2014 – vyhodnotenie žiadostí komisiou, návrh na
prijatie uznesenia (M2)
7) Rôzne (M3)
8) Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 (M4)
9) Záver
Prítomných: 6 (neprítomní - Mgr. Pavol Kabát, Ing. Ľubomír Marci, Vojtech Dekan)
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 02/03/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
berie na vedomie
určenie zapisovateľa: Lukáš Pavlech a overovateľov zápisnice: Mgr. Simona Vatrtová a Miloš
Žažo.
Prítomných: 6 (neprítomní - Mgr. Pavol Kabát, Ing. Ľubomír Marci, Vojtech Dekan)
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
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K bodu č. 5:
Návrh na schválenie komisie na vyhodnotenie grantového programu (M1)

Uznesenie č. 03/03/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
schvaľuje
členov komisie na vyhodnotenie grantového programu na rok 2014:
- Ing. Peter Jančík
- Mgr. Simona Vatrtová
- Miloš Žažo.
Prítomných: 6 (neprítomní - Mgr. Pavol Kabát, Ing. Ľubomír Marci, Vojtech Dekan)
Za: 4
Zdržal sa: 2 (Ing. Juraj Bielik, Mgr. Simona Vatrtová)
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 6:
Obecný grantový program na rok 2014 – vyhodnotenie žiadostí komisiou, návrh na prijatie
Uznesenia

Uznesenie č. 04/03/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
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 2014 a ich odporúčania v súvislosti s poskytnutím grantu v roku 2014 v súlade so
VZN obce Ostrov č. 4/2009, ktorým sa určujú podmienky poskytovania grantov, príspevkov
a dotácií z rozpočtu obce Ostrov.
A) s c h v a ľ u j e
poskytnutie finančných prostriedkov na grant v roku 2014 v rámci schváleného rozpočtu
obce na rok 2014 obecnému futbalovému klubu – TJ Slovan Ostrov na projekt pod názvom:
„Reprezentácia obce vo futbalových súťažiach v rámci TTSK (4 tímy) a vytvorenie
stolnotenisového oddielu“ v sume 6 000,00 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
30.06.2014.
Grant nemožno použiť na alkohol, tabakové výrobky, odmeny funkcionárom, nákup
občerstvenia, pohonných hmôt a na výdavky spojené s hosťovaním hráčov. Ďalej komisia
podmienila poskytnutie grantu usporiadaním minimálne jedného obecného spoločenskošportového podujatia a minimálne jedného futbalového turnaja v letných mesiacoch (jún –
august). Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov je aj pomer ich využitia:
futbalový oddiel 5200,- € a stolnotenisový oddiel 800,- €. Súčasne komisia očakáva
participáciu TJ Slovan Ostrov 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.
B) u k l a d á
Obecnému úradu v termíne do 31.03.2014 pripraviť a starostovi na podpis predložiť Zmluvu
o poskytnutí grantu uzatvorenú medzi žiadateľmi a Obcou Ostrov.
2

Prítomných: 6 (neprítomní - Mgr. Pavol Kabát, Ing. Ľubomír Marci, Vojtech Dekan)
Za: 5
Zdržal sa: 1 (Ing. Juraj Bielik)
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 7:
Rôzne (M3)

Uznesenie č. 05/03/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
schvaľuje
v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) termíny zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Ostrove na kalendárny rok 2014, ktoré sa stanovujú nasledovne:
10.03.2014
23.06.2014
08.09.2014
15.12.2014
Stálymi bodmi programu rokovania obecného zastupiteľstva sú:
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Rôzne
Prítomných: 6 (neprítomní - Mgr. Pavol Kabát, Ing. Ľubomír Marci, Vojtech Dekan)
Za:4
Zdržal sa: 0
Proti: 2 (JUDr. Jozef Bolješik, Jozef Tkácz)
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 06/03/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov
berie na vedomie
informáciu o proteste prokurátora Okresnej prokuratúry Trnava, proti čl.10 ods. 9 VZN mesta
Trnava o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava.
Prítomných: 6 (neprítomní - Mgr. Pavol Kabát, Ing. Ľubomír Marci, Vojtech Dekan)
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 07/03/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
návrh starostky na schválenie nájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – časť nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“ parc. č. 432/67 o
výmere 2 m2, k. ú. Ostrov, zapísanej Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra
Piešťany na LV č. 900 za účelom umiestnenie reklamného zariadenia. Celková výmera
pozemku je 2906 m2.
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B) k o n š t a t u j e,
nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočíva v nasledovných skutočnostiach:
- spoločnosť LOMBARD s.r.o. obci Ostrov dlhodobo poskytuje internetové služby, s
ktorými je spokojná a neuvažuje o zmene poskytovateľa týchto služieb, plocha, ktorá je
predmetom nájmu neprináša obci žiaden majetkový prospech, jedná sa o plochu verejnej
zelene a doposiaľ nikto neprejavil záujem o jej odplatné využitie umiestnením
reklamného zariadenia,
- cena nájmu navrhovaná spoločnosťou Lombard, s. r. o. bude započítavaná s cenou
internetových služieb poskytovaných na obecnom úrade a kultúrno-spoločenskom centre,
čo je pre obec výhodné nakoľko ušetrí finančné prostriedky, v súčasnosti spoločnosť
bezodplatne poskytuje internetové služby v Základnej škole v Ostrove.
C) s c h v a ľ u j e
nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov- časti
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“ parc.
č. 432/67 o výmere 2 m2, zapísanom na LV 900, k. ú. Ostrov, zapísanej na LV č. 900, k. ú.
Ostrov, za celkový nájom 504,00 -€/ ročne s účinnosťou od 01.01.2014 na dobu 1 roka.
D) u k l a d á
obecnému úradu, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace
s priamym nájmom zhora uvedeného majetku obce Ostrov.
Prítomných: 6 (neprítomní - Mgr. Pavol Kabát, Ing. Ľubomír Marci, Vojtech Dekan)
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 08/03/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
schvaľuje
úpravu priestorov budovy súp. č. 112, vo vlastníctve obce Ostrov pre potreby zriadenia
ambulancie všeobecného lekára.
Prítomných: 6 (neprítomní - Mgr. Pavol Kabát, Ing. Ľubomír Marci, Vojtech Dekan)
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 09/03/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 podľa predloženého návrhu starostky obce
B) s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2014 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:
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Rozpočet na
rok 2014
v€
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie príjmové
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

1. zmena
rozpočtu na
rok 2014 v €

436 440
0

Návrh na
1.zmenu
rozpočtu na
rok 2014 v €
+ 12 131
+ 807

40 270

+ 4 242

44 512

476 710

+ 17 180

493 890

Rozpočet na
rok 2014
v€

1. zmena
rozpočtu na
rok 2014 v €

395 370
40 270

Návrh na
1. zmenu
rozpočtu na
rok 2014 v €
+ 13 720
+ 3 460

41 070

0

41 070

476 710

+ 17 180

493 890

448 571
807

409 090
43 730

C) u k l a d á
Obecnému úradu v Ostrove zabezpečiť zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.
1/2014 podľa jednotlivých položiek.
Prítomných: 6 (neprítomní - Mgr. Pavol Kabát, Ing. Ľubomír Marci, Vojtech Dekan)
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 10/03/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
vyjadrenie Jozefa Šimu vo veci žiadosti o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce
Ostrov v podiele 1/1 – pozemku parcela registra „C“ parc. č. 434/1 o výmere 251 m 2 a
pozemku parcela registra „C“ parc. č. 434/2 o výmere 120 m 2,zapísaných na LV č. 900, k. ú.
Ostrov
B) k o n š t a t u j e, ž e
v prípade, že žiadateľ Jozef Šimo, bytom Ostrov 403 preukáže relevantným spôsobom, že
nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prevodu, resp. ich časť, boli v minulosti už odkúpené
jeho starými rodičmi, resp. došlo k chybe pri ich zápise do knižnej vložky, obecné
zastupiteľstvo sa bude opätovne touto žiadosťou zaoberať. V opačnom prípade zostáva
v platnosti uznesenie prijaté OZ dňa 09.09.2013 pod č. 09/09/2013.
Prítomných: 6 (neprítomní - Mgr. Pavol Kabát, Ing. Ľubomír Marci, Vojtech Dekan)
Za: 5
Zdržal sa: 1 (Ing. Peter Jančík)
Proti: 0
Nehlasoval: 0
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Uznesenie č. 11/03/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
predloženie Geometrického plánu č. 294/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/29 a na
vyznačenie práva uloženie inžinierskej siete na parc. č. 243/22, 243/29, zo dňa 18.12.2013,
vypracovaného Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové,
overeného OÚ Piešťany, katastrálny odbor, dňa 16.01.2014 pod č. 10/14.
Geometrickým plánom č. 294/2013 bol z pôvodnej parc. č. 243/22 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 124 m2, zapísanej na LV č. 200, k. ú. Malé Orvište vytvorený:
 pozemok parc. č. 243/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 a
 pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2.
B) k o n š t a t u j e, ž e
Obec Ostrov je vlastníkom v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“ parc. č. 243/22
zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, zapísanom na LV č. 200, k. ú. Malé Orvište.
Geometrickým plánom č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/28, zo dňa
23.07.2013, vypracovaným Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30,
Vrbové, overeným SK Piešťany dňa 31.07.2013 pod č. 433/13 bol z pôvodnej parc. č.
243/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, zapísanej na LV č. 200, k. ú. Malé
Orvište vytvorený:
 pozemok parc. č. 243/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 a
 pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2.
Uznesením č. 10/09/2013 zo dňa 09.09.2013 pod písm. D) Obecné zastupiteľstvo schválilo
prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov:
 nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“
parc. č. 243/22, zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2, k. ú. Malé Orvište,
ktorý bol vytvorený GP č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/28, vypracovaný
Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, overený SK
Piešťany dňa 31.07.2013 pod číslom 433/13, za cenu 2,50 Eur/m2 do vlastníctva
nadobúdateľa Daniela Palkecha a manž. Andrei Palkechovej rod. Čentíkovej, obaja
bytom Ostrov 78, 922 01 Ostrov za podmienok uvedených v uznesení Obecného
zastupiteľstva č. 10/09/2013 zo dňa 09.09.2013 písm. D).
Žiadateľ predložil nový GP č. 294/2013 č. 294/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/29
a na vyznačenie práva uloženie inžinierskej siete na parc. č. 243/22, 243/29, zo dňa
18.12.2013, vypracovaného Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova
894/30, Vrbové, overeného OÚ Piešťany, katastrálny odbor, dňa 16.01.2014 pod č. 10/14,
ktorým bol z pôvodnej parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2,
zapísanej na LV č. 200, k. ú. Malé Orvište vytvorený:
 pozemok parc. č. 243/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 a
 pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2.
Pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2 podľa GP č.
201/2013, ktorého prevod do vlastníctva nadobúdateľa Daniela Palkecha a manž. Andrei
Palkechovej rod. Čentíkovej, obaja bytom Ostrov 78, 922 01 Ostrov, bol schválený
uznesením OZ č. 10/09/2013 zo dňa 09.09.2013 písm. D), je totožný s pozemkom
vytvoreným GP č. 294/2013 ako pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria
o novej výmere 85 m2.
C) s c h v a ľ u j e
prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov:
 nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“
parc. č. 243/22, zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2, k. ú. Malé Orvište,
ktorý bol vytvorený GP č. 294/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/29 a na
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vyznačenie práva uloženie inžinierskej siete na parc. č. 243/22, 243/29, zo dňa
18.12.2013, vypracovaného Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova
894/30, Vrbové, overeného OÚ Piešťany, katastrálny odbor, dňa 16.01.2014 pod č.
10/14, za cenu 2,50 Eur/m2 do vlastníctva nadobúdateľa Daniela Palkecha a manž. Andrei
Palkechovej rod. Čentíkovej, obaja bytom Ostrov 78, 922 01 Ostrov za podmienok
uvedených v uznesení Obecného zastupiteľstva č.10/09/2013 zo dňa 09.09.2013 písm.
D).
D) u k l a d á
obecnému úradu, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace
s týmto prevodom majetku obce Ostrov.
Prítomných: 6 (neprítomní - Mgr. Pavol Kabát, Ing. Ľubomír Marci, Vojtech Dekan)
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 12/03/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) b e r i e n a v e d o m i e
predloženie Geometrického plánu č. 294/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/29 a na
vyznačenie práva uloženie inžinierskej siete na parc. č. 243/22, 243/29, zo dňa 18.12.2013,
vypracovaného Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové,
overeného OÚ Piešťany, katastrálny odbor, dňa 16.01.2014 pod č. 10/14.
Geometrickým plánom č. 294/2013 bol z pôvodnej parc. č. 243/22 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 124 m2, zapísanej na LV č. 200, k. ú. Malé Orvište vytvorený:
 pozemok parc. č. 243/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 a
 pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2.
B) k o n š t a t u j e, ž e
Obec Ostrov je vlastníkom v podiele 1/1 pozemku parcela registra „C“ parc. č. 243/22
zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, zapísanom na LV č. 200, k. ú. Malé Orvište.
Geometrickým plánom č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/28, zo dňa
23.07.2013, vypracovaným Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30,
Vrbové, overeným SK Piešťany dňa 31.07.2013 pod č. 433/13 bol z pôvodnej parc. č.
243/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, zapísanej na LV č. 200, k. ú. Malé
Orvište vytvorený:
 pozemok parc. č. 243/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 a
 pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2.
Uznesením č. 11/09/2013 zo dňa 09.09.2013 pod písm. C) Obecné zastupiteľstvo schválilo
prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov:
 nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 novovzniknutého pozemku
parcela registra „C“ parc. č. 243/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, k. ú.
Malé Orvište, ktorý bol vytvorený GP č. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. č.
243/28, vypracovaný Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30,
Vrbové, overený SK Piešťany dňa 31.07.2013 pod číslom 433/13, za cenu 2,50 Eur/m 2,
do vlastníctva nadobúdateľa Vojtecha Dekana a manž. Beáty Dekanovej, rod. Košútovej,
obaja bytom Ostrov 80, 922 01 Ostrov za podmienok uvedených v uznesení Obecného
zastupiteľstva č. 10/09/2013 zo dňa 09.09.2013 písm. C).
Žiadateľ predložil nový GP č. 294/2013 č. 294/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/29
a na vyznačenie práva uloženie inžinierskej siete na parc. č. 243/22, 243/29, zo dňa
18.12.2013, vypracovaného Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova
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894/30, Vrbové, overeného OÚ Piešťany, katastrálny odbor, dňa 16.01.2014 pod č. 10/14,
ktorým bol z pôvodnej parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2,
zapísanej na LV č. 200, k. ú. Malé Orvište vytvorený:
 pozemok parc. č. 243/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 a
 pozemok parc. č. 243/22 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 85 m2.
Pozemok parc. č. 243/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 vytvorený GP č.
201/2013, ktorého prevod do vlastníctva nadobúdateľa Vojtecha Dekana a manž. Beáty
Dekanovej, rod. Košútovej, obaja bytom Ostrov 80, 922 01 Ostrov, bol schválený uznesením
OZ č. 11/09/2013 zo dňa 09.09.2013 písm. C), je totožný s pozemkom vytvoreným GP č.
294/2013 ako novovzniknutý pozemok parc. č. 243/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere
39 m2.
C) s c h v a ľ u j e
prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov:
 nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ostrov v podiele 1/1 novovzniknutého pozemku
parcela registra „C“ parc. č. 243/29, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, k. ú.
Malé Orvište, ktorý bol vytvorený GP č. 294/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 243/29
a na vyznačenie práva uloženie inžinierskej siete na parc. č. 243/22, 243/29, zo dňa
18.12.2013, vypracovaného Geodetickou kanceláriou - Roman Klčo, Hviezdoslavova
894/30, Vrbové, overeného OÚ Piešťany, katastrálny odbor, dňa 16.01.2014 pod č.
10/14, za cenu 2,50 Eur/m2 do vlastníctva nadobúdateľa Vojtecha Dekana a manž. Beáty
Dekanovej, rod. Košútovej, obaja bytom Ostrov 80, 922 01 Ostrov, za podmienok
uvedených v uznesení Obecného zastupiteľstva č. 11/09/2013 zo dňa 09.09.2013 písm.
C).
D) u k l a d á
obecnému úradu, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace
s týmto prevodom majetku obce Ostrov.
Prítomných: 6 (neprítomní - Mgr. Pavol Kabát, Ing. Ľubomír Marci, Vojtech Dekan)
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
V Ostrove, dňa 17.03.2014
_____________________
PhDr. Dana Borovská
starostka obce
Podpísané: 17.03.2014
Vyvesené na úradnej tabuli: 18.03.2014
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