
O B E C    O S T R O V A N Y 

 

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

     číslo: OZ  I/2019                                                                         V Ostrovanoch dňa 26.11.2018 

 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

 

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 

z v o l á v a 

 

I. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň 

 

7. decembra 2018 /piatok/ so začiatkom o 18,00 hodine, 

 

ktoré sa bude konať v priestoroch komunitného centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch, s týmto 

programom : 

 

  1/ Otvorenie, hymna  

  2/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení   

      novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva                                                                                 

                                                                                   Predkladá: predseda miestnej volebnej komisie 

  3/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

  4/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

  5/ Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

  6/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  7/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

  8/ Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

  9/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce na celé funkčné       

      obdobie podľa § 13b zákona o obecnom zriadení 

                                                                                     Predkladá: starosta obce 

10/ Návrh na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva  

      podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o        

      obecnom zriadení. 

                                                                                     Predkladá: starosta obce 

11/ Návrh na  zriadenie  komisií  obecného zastupiteľstva a voľba ich  predsedov, sekretárov a členov   

      z poslancov obecného zastupiteľstva 

                                                                                     Predkladá: starosta obce 

12/ Návrh na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu    

       pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.                                                                                       

   Predkladá: starosta obce 

13/ Návrh na určenie platu starostu obce 

                                                                                     Predkladá: starosta obce 

14/  Návrh na náhradu platu (ex)starostu obce za nevyčerpanú dovolenku 

                                                                                     Predkladá: starosta obce 

15/ Záver 

 

                                                                                                  Ing. Cyril Revák 

                                                                                                  starosta obce 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 7.12.2018 

v Ostrovanoch                                                                          Číslo programu rokovania : 2 

 

 

 

K oznámeniu výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení   

      novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 

  miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb poslancov obecného 

   zastupiteľstva a volieb starostu obce Ostrovany konaných 10.11.2018  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

      Miestna  volebná  komisia  oznamuje  na  dnešnom prvom ustanovujúcom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Ostrovanoch vo volebnom období pre roky 2018 - 2022 výsledky  volieb poslancov 

obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali dňa  10.11.2018. 

     Na  základe zápisnice  miestnej volebnej  komisie konštatujem, že pre  voľby  do  orgánov  

samosprávy  obce  Ostrovany  bolo v zoznamoch voličov  zapísaných 1276 voličov.  Počet  voličov, 

ktorým  boli vydané úradné obálky, t.j. počet voličov,  ktorí sa zúčastnili na voľbách 926. Percento  

účasti  voličov  vo   voľbách  do  obecnej  samosprávy  obce  Ostrovany 72,57 %. 

 

     Pre  voľby  starostu  obce  boli  zaregistrovaní 2 kandidáti a to Mgr. Rastislav Popuša  

a Ing. Cyril  Revák. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 873. Za 

starostu obce bol s počtom hlasov 514 zvolený Mgr. Rastislav Popuša. 

 

     Pre   voľby   poslancov   obecného   zastupiteľstva   bolo  spolu zaregistrovaných 19 kandidátov. 

Vo volebnom obvode Ostrovany sa volilo 9 poslancov. Počet platných hlasovacích  lístkov 

odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 773. Za poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Ostrovanoch boli zvolení títo kandidáti: 

 

Jozef  B R U Z D A    počet hlasov    404     

Martin  J A C O      401                                           

František  Č E R V E Ň Á K    394      

Dezider  D U Ž D A      383      

Elemír  D U Ž D A      377     

Miroslav  D U Ž D A     375               

Jozef  J E N D R E K, Mgr.     375      

Július  D U Ž D A      369     

Miroslav  S K O Č E J     346 

 

 

 



Náhradníci: 

Martin Švec       338 

Rastislav Švec       335 

Radovan Kriška      331 

Vratislav Lukáč      328 

Katarína Triščová      322 

František Kaleja      321 

František Kaleja      308 

Ladislav Kaleja-Januv     290 

Marián Kotlár       248 

František Dužda      157 

 

 

 

     Miestna   volebná  komisia   konštatuje,  že   voľby  do  orgánov samosprávy obce  Ostrovany sa 

uskutočnili  v súlade so  zákonom SNR č. 346/1990 Zb. o  voľbách do orgánov samosprávy obcí  v 

znení neskorších predpisov,  a že  starosta obce  a poslanci  Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch 

boli právoplatne zvolení. 

 

     Preto odporúčam  prvému  ustanovujúcemu  zasadnutiu obecného  zastupiteľstva zobrať na  

vedomie  toto oznámenie  miestnej  volebnej  komisie  o  výsledkoch volieb poslancov obecného  

zastupiteľstva a volieb starostu  obce Ostrovany do  orgánov  samosprávy  obce  Ostrovany. 

 

 

V Ostrovanoch dňa 7. decembra 2018 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Emil Kriška 

                                                                                                           predseda MVK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 

- Kópia výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce MVK 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 7.12.2018 

v Ostrovanoch                                                                          Číslo programu rokovania : 9 

 

 

 

 

 

K povereniu poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce na celé funkčné 

obdobie podľa § 13b zákona o obecnom zriadení 
 

 

 

 

Predkladá: 

Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce 

 

Starosta obce poveruje v zmysle §13b zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení  v znení 

neskorších zmien a doplnkov zastupovaním zástupcu starostu obce na celé funkčné obdobie. 

Zástupcom starostu obce môže byť len poslanec OZ. Z poslancov obecného zastupiteľstva poveruje 

starosta obce týmto zastupovaním Miroslava Duždu. 

 

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Starosta obce poveruje v zmysle §13b zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení  v znení 

neskorších zmien a doplnkov zastupovaním zástupcu starostu obce na celé funkčné obdobie. 

Zástupcom starostu obce môže byť len poslanec OZ.  

 

Zástupca starostu obce sa ujíma funkcie na požiadanie starostu obce a v čase krátkodobej 

neprítomnosti ( dovolenka, služobná cesta, PN ... ), alebo nespôsobilosti starostu obce na výkon 

funkcie. 

Do pôsobnosti mu patrí na základe písomného poverenia : 

- riešenie organizačných záležitosti v neprítomnosti starostu obce, 

- zabezpečovať prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

- usmerňovať činnosť komisií obecného zastupiteľstva, 

- zabezpečovať dohľad nad prácami v obci a riešiť vzniknuté situácie, 

- vykonávať operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce. 

 

      Zástupcovi starostu obce nepatria kompetencie zákonom vyhradené iba starostovi obce. Zástupca 

starostu obce nemôže vykonávať pôsobnosti starostu, vyplývajúce zo zákona najmä štatutárneho 

orgánu v majetkoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce. 

 Platové pomery zástupcu starostu obce sú zahrnuté v Poriadku odmeňovania poslancov OZ 

Ostrovany. 



Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu obce na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu 

aj vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie a to aj nad rámec činností 

uvedených ustanovení, pokiaľ to nie je  v rozpore s platnou právnou úpravou. 

V prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma zastupovania starostu od 

momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu dozvedel. Za nespôsobilosť 

vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú 

starostovi vykonávať jeho funkciu. Zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne 

preukázateľne vykonávať svoju funkciu. 

V prípade zániku mandátu starostu obce v zmysle § 13a, ods. 1, písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonáva mandát starostu obce jeho zástupca 

v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce. 

Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zastupovaním starostu obce,  uplynutím 

funkčného obdobia povereného poslanca alebo odvolaním zástupcu starostu obce z funkcie. 

Poverený zástupca starostu obce svojím podpisom potvrdzuje, že rozumie obsahu a účelu tohto 

poverenia, že sú mu známe úlohy zástupcu starostu obce podľa zákona o obecnom zriadení, a že toto 

poverenie prijíma.  

 

 

 

Ostrovany december 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 7.12.2018 

v Ostrovanoch                                                                          Číslo programu rokovania : 10 

 

 

 

 

 

K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o 

obecnom zriadení. 

 

 

 

Predkladá: 

Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

A.  poveruje 

 

poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Jozefa Jendreka zvolávaním a vedením zasadnutí 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.   

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Zákon č. 102/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 13 ods. 4 

písm. a) zákona spresňuje zvolávanie a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady. 

Zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady môže v zákonom 

ustanovených prípadoch aj iná osoba ako starosta obce. 

 

O týchto prípadoch presne pojednáva   

§ 12 

Rokovanie obecného zastupiteľstva 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o 

zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie 

obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. 



Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom 

období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v 

ktorej bolo zvolené. 

 

(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho 

zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je 

prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto 

zvolal obecné zastupiteľstvo. 

 

(3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie 

obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak 

starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného 

zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo 

odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak 

nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec 

poverený obecným zastupiteľstvom. 

 

(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri 

dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

 

(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. 

Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho 

zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak 

zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

 

(6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o 

slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný 

alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený 

obecným zastupiteľstvom. 
 

 

Na základe vyššie uvedeného odporúčam poslancom  obecného  zastupiteľstva na rokovaní OZ 

predniesť návrhy na poverenie poslanca ústne alebo písomne pred zasadnutím OZ. 

 

 

 

 

 

 

Ostrovany  december 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 7.12.2018 

v Ostrovanoch                                                                          Číslo programu rokovania : 11     

 

 

 

 

K návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov, sekretárov 

a členov z poslancov obecného zastupiteľstva 
 

 

 

Predkladá: 

Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

A.  zriaďuje  

 

   Komisie obecného zastupiteľstva a to: 

      - komisiu rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 

      - komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

      - komisiu finančnú, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce 

 

B. volí   

  

   Za predsedov komisií, sekretárov komisií a členov komisií poslancov obecného zastupiteľstva: 

    

   - komisia  rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 

        predseda komisie – Elemír Dužda - poslanec OZ 

        sekretár komisie   – Dezider Dužda - poslanec OZ 

        člen  komisie        – Miroslav Skočej - poslanec OZ 

 

      - komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

        predseda komisie – František Červeňák - poslanec OZ 

        sekretár komisie   – Jozef Bruzda - poslanec OZ 

        člen  komisie        – Jozef Jendrek, Mgr. - poslanec OZ 

 

      - komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce 

        predseda komisie – Miroslav Dužda - poslanec OZ 

        sekretár komisie   – Martin Jaco - poslanec OZ 

        člen  komisie        – Július Dužda - poslanec OZ 

 

C. ukladá 

 

   Predsedom   komisií   obecného   zastupiteľstva  predložiť  na  nasledujúce   zasadnutie  obecného    

   zastupiteľstva  návrhy   na   neobsadené    miesta   členov    zriadených   komisií   obecného        

   zastupiteľstva z radov obyvateľov obce 



Dôvodová správa: 

  

Obecné  zastupiteľstvo  môže  zriaďovať  komisie  ako  svoje stále alebo  dočasné poradné,  iniciatívne  

a  kontrolné orgány.  Komisie sú zložené  z  poslancov  obecného  zastupiteľstva  a  z  obyvateľov 

obce zvolených obecným  zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo 

( § 15 ods. 1 až 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 

 

 Starosta obce predkladá  poslancom obecného zastupiteľstva návrh na zriadenie týchto komisií 

obecného zastupiteľstva: 

 

1. Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry mládeže a športu: 

Úlohou tejto komisie je: 

- organizovanie prednášok a vzdelávacích kurzov z oblasti vzdelávania obyvateľstva k aktuálnym   

  otázkam života, 

- riadenie  kultúrnej,   osvetovej,  klubovej  a   záujmovej  činnosti obyvateľstva, mládeže a detí, 

- rozvoj  športovej  činnosti  v   obci , organizovanej  aj  masovej športovej  činnosti,   dospelých, 

mládeže a detí... 

 

2. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia : 

Úlohou tejto komisie je: 

- ochrana verejného poriadku a životného prostredia v obci, 

- kontrolná, ale aj  prenesená výkonná právomoc na úseku  ochrany VP a   ŽP v  zmysle zákona o   

   priestupkoch a všeobecne  záväzných nariadení obce, 

- návrhy  a kontrola  opatrení  na  odstránenie nedostatkov  na týchto úsekoch... 

 

3. Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce: 

Úlohou tejto komisie je: 

- dbať na účelné využitie finančných prostriedkov obce, 

- kontrolná činnosť na úseku finančného hospodárenia obce v spolupráci   s hlavným kontrolórom     

  obce, 

- posúdenie rozpočtu obce a záverečného účtu hospodárenia obce, 

- dbať  o  účelné  využitie,  hospodárenie,  zveľadenie  a zhodnotenie   majetku obce - návrhy na   

   opatrenia, 

- podnety,  návrhy, posúdenia  a vyjadrenia  k zamýšľanej  investičnej výstavby  obce a  k   

   celkovému   rozvoju obce  vo všetkých  oblastiach   života... 

 

Komisie okrem úloh uvedených v tomto návrhu plnia aj úlohy, ktoré sú uvedené v Organizačnom 

poriadku obecného zastupiteľstva a Štatúte obce. 

Počet členov komisie je spravidla nepárny (napr. 5, 7...) vrátane predsedu a sekretára komisie. 

 

Odporúčam poslancom  OZ zriadiť uvedené  komisie prípadne podľa potreby  rozšíriť o  vlastné  

návrhy  predložené starostovi  obce písomne pred zasadnutím OZ, alebo priamo na zasadnutí OZ.  

Na prvé zasadnutie postačuje návrh  na predsedov komisií, sekretárov a členov z radov poslancov OZ.  

Členovia komisií, poslanci OZ,  predložia  na  nasledujúce   zasadnutie  obecného   zastupiteľstva  

návrhy   na   neobsadené    miesta   členov    zriadených   komisií   obecného    zastupiteľstva z radov 

obyvateľov obce. 

 

 

 

 

Ostrovany  december 2018 

 

 

 

 



Pre poslancov OZ – k predkladaniu vlastných návrhov. 

 

Predkladám poslancom  OZ tento návrh  na predsedov komisií, sekretárov a členov poslancov 

obecného zastupiteľstva: 

 

1. Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry mládeže a športu: 

 

- predseda komisie  – .....................................................     - poslanec OZ 

 

- sekretár komisie   – ......................................................     - poslanec OZ  

 

- člen  komisie        – ......................................................     - poslanec OZ 

 

2. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia : 

 

- predseda komisie  – .....................................................     - poslanec OZ 

 

- sekretár komisie   – ......................................................     - poslanec OZ  

 

- člen  komisie        – ......................................................     - poslanec OZ 

 

3. Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce: 

 

- predseda komisie  – .....................................................     - poslanec OZ 

 

- sekretár komisie   – ......................................................     - poslanec OZ  

 

- člen  komisie        – ......................................................     - poslanec OZ 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: ................................., poslanec OZ                                 

 

 

 

V Ostrovanoch  ................................................. (dátum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 7.12.2018 

v Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 12     

 

 

 

 

K návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej 

členov. 
 

 

 

Predkladá: 

Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

A.  zriaďuje  

 

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

B. volí   

  

   Za členov komisie poslancov obecného zastupiteľstva: 

 

    Martina Jaca  - KDH 

    Miroslava Skočeja  - OĽANO 

    Jozefa Jendreka, Mgr. - SaS 

    Elemíra Duždu             - SRK     

 

C. žiada 
 

    1. Starostu obce zadefinovať Komisiu OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu pri výkone  

        funkcií verejných funkcionárov v Štatúte obce Ostrovany a Rokovacom poriadku obecného   

        zastupiteľstva 

    2. Starostu obce zvolať 1. zasadnutie Komisie OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu  pri   

        výkone funkcií verejných funkcionárov  v lehote do  4.1.2019 

    3. Starostu obce a členov Komisie OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu  pri  výkone   

        funkcií verejných funkcionárov  vypracovať rokovací poriadok, ktorým sa bude  riadiť počas  

        funkčného obdobia 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

 

     Obecné  zastupiteľstvo  môže  zriaďovať  komisie  ako  svoje stále alebo  dočasné poradné,  

iniciatívne  a  kontrolné orgány.  Komisie sú zložené  z  poslancov  obecného  zastupiteľstva  a  z  

obyvateľov obce zvolených obecným  zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné 

zastupiteľstvo ( § 15 ods. 1 až 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov). 

 

Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov má mať obecné zastupiteľstvo  zriadenú komisiu na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) 

cit. zákona. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 

zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je 

zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu 

nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto 

spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s 

najvyšším počtom poslancov. 

 

Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov čl. 7 ods. 1 verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo 

dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné 

oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

 

Predkladám návrh, aby komisia bola zvolená verejným hlasovaním a to z týchto zástupcov  politických 

strán a politických hnutí zastúpených v obecnom zastupiteľstve :    

1 Jozef BRUZDA, KDH 

2. Martin JACO, KDH 

3. František ČERVEŇÁK, SRK 

4. Dezider DUŽDA, SRK 

5. Elemír DUŽDA, SRK 

6. Miroslav DUŽDA, SRK 

7. Jozef JENDREK, Mgr., SaS 

8. Július DUŽDA, SRK 

9. Miroslav SKOČEJ, OĽANO 

 

Prípadné iné návrhy, ako sú v návrhu uznesenie,  môžu poslanci OZ predložiť na rokovaní OZ. 

 

 

 

 

 

 

Ostrovany December 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 7.12.2018 

v Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 13 

 

 

 

 

 

K návrhu na určenie platu starostu obce 

 

 

 

Predkladá: 

Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 s poukazom na § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších 

predpisov 

 

A.  určuje 

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Mgr. Rastislava Popušu vo 

výške 2099 € mesačne. 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

V záujme právnej istoty starostu obce obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení §11 ods. 4 písm. i) 

zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením  č. 136/2018 zo dňa 

28.6.2018 určilo na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu v rozsahu 1 (jedna),  t.z.  

v plnom rozsahu počas celého funkčného  obdobia rokov 2018 – 2022. 

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

obecné zastupiteľstvo určí plat starostu podľa osobitného zákona - zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov, kde je uvedené: 

 



§ 3 

(1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

(2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 

 

§ 4 

(1) Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov 

obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto: 

 

      3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok, 

 

(2) Plat starostu nemôže byt nižší, ako je ustanovené v § 3ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento 

plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. 

(3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat 

podľa § 3 ods. 1. 

(4) Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky7) k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku. 

 

Právne postavenie starostu obce, ako aj základný rozsah jeho kompetencií je upravený v ustanovení 

§13 a násl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom  hospodárstve SR, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky  za predchádzajúci rok (2017 – 954 €)  a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý je 

stanovený pre obce s počtom obyvateľov od 1 001 do 3 000 vo výške 2,20.  

        

         Plat starostu je podľa uvedeného výpočtu vo výške 2098,80 €.  

         Podľa § 3 ods. 1 sa plat zaokrúhľuje na celé euro nahor, t.j. na sumu 2 099 €. 

 

V súlade s § 4 ods. 2 cit. zákona môže obecné zastupiteľstvo rozhodnutím zvýšiť tento plat až o 60%.  

 

 

 
Ostrovany  december 2018 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 7.12.2018 

v Ostrovanoch                                                                        Číslo programu rokovania : 14 

 

 

K návrhu  na náhradu platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku 

 

Predkladá: 

Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Ostrovanoch 

v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest 

 

1. konštatuje,  
že Ing. Cyrilovi Revákovi zostala nevyčerpaná dovolenka v počte 25 dní za rok 2018, ktorú si nemohol 

vyčerpať  pretože zabezpečoval  úlohy súvisiace s výkonom samosprávnej pôsobnosti obce a s výkonom 

prenesenej pôsobnosti štátnej správy a tiež z dôvodu skončenia funkčného obdobia starostu pred skončením 

kalendárneho roka 2018.  

 

2. schvaľuje 
Ing. Cyrilovi Revákovi, v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,  náhradu platu za nevyčerpanú 

dovolenku za 25 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2018 z dôvodu skončenia funkčného obdobia starostu 

pred skončením kalendárneho roka 2018. 
 

Dôvodová správa 

Podmienky preplatenia dovolenky starostu upravuje § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest: 

Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane použije 

osobitný predpis (Zákonník práce). Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi 

poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom 

rozhodlo obecné zastupiteľstvo. 

Starosta obce v roku 2018 zabezpečoval neodkladné úlohy súvisiace s výkonom samosprávnej 

pôsobnosti obce a s výkonom prenesenej pôsobnosti štátnej správy a z dôvodu skončenia funkčného 

obdobia starostu obce pred skončením kalendárneho roka 2018 predkladá tento návrh. 

Starosta obce nevyčerpal z dovolenky za rok 2018 celkom 25 dní z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti. 

Prepočet náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku : 

- počet dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 : 25 dní 

- počet hodín za deň : 7,5 hod. 

- priemerná hodinová mzda :  14,1411 EUR/hod. 

- nárok na preplatenie dovolenky : 25 x 7,5 x 14,1411 = 2651,45 EUR 

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku bude realizovaná rozpočtovým opatrením starostu obce z 

nevyčerpaných výdajov schváleného rozpočtu obce pre rok 2018. 

 

V dôsledku vyššie uvedených skutočností sa odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený 

návrh uznesenia, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.  

 

Ostrovany, december 2018 

 


