
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 

OZ III/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

z III. riadneho zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného 

dňa 23.1.2015  o  18,00  hodine  v  budove komunitného centra pri Obecnom úrade v 

Ostrovanoch 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Starosta obce: 

 

                                                                                            Ing. Cyril   R e v á k  v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  III/2014                                                                     V Ostrovanoch dňa 20.1.2015 

 

  

 

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 

 

                         III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň 

 

23. januára 2015 /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  

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

   4/ Voľba návrhovej a volebnej komisie  

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v   

       znení neskorších zmien a doplnkov 

   7/ Podnety a návrhy od občanov 

   8/ Návrh na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva   

   9/ Informácia o platných predpisoch obce 

 10/ Návrh na prerokovanie smerovania obce vo volebnom období 2014 – 2018 

 11/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 12/ Rôzne 

 13/ Diskusia 

 14/ Závery z rokovania 

 15/ Záver 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                Ing. Cyril Revák 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov 

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

číslo: OZ III/2015 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 23.1.2015 o 187,00 

hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch. 

 

Prítomní: - poslanci OZ v počte 8 podľa prezenčnej listiny, starosta obce a hlavná kontrolórka. 

                 

Ostatní prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

     Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  viedol  starosta  obce Ing. Cyril  Revák.  

 

Program: 

   1/ Otvorenie  

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

   4/ Voľba návrhovej a volebnej komisie  

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v   

       znení neskorších zmien a doplnkov 

   7/ Podnety a návrhy od občanov 

   8/ Návrh na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva   

   9/ Informácia o platných predpisoch obce 

 10/ Návrh na prerokovanie smerovania obce vo volebnom období 2014 – 2018 

 11/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 12/ Rôzne 

 13/ Diskusia 

 14/ Závery z rokovania 

 15/ Záver 

 

 

K bodu 1 - Otvorenie 

 

3. riadne zasadnutie  OZ zvolal starosta  obce na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona  SNR č.  

369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.  Rokovania sa zúčastnilo 8 

poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. 

Poslanec František Červeňák sa zasadnutia OZ nezúčastnil ani neuviedol dôvod neúčasti. 

 

K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie programu zasadnutia.  Poslanci OZ 

program rokovania schválili bez pripomienok uznesením č. 16/B1/2015. 

 

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Martina Šveca a Bc. Miroslava Lukáča, za zapisovateľku 

určil Bc. Martinu Lukáčovú. 

 

K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 



 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie a volebnej komisie – predseda Martin Jaco, členovia 

Jozef Bruzda a Radoslav Kriška. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 16/B2/2015. 

 

K bodu 5 Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Kontrolu predniesla hlavná kontrolórka obce a informoval poslancov o plnení uznesení OZ. Poslanci 

tento bod rokovania zobrali na vedomie uznesením č. 16/A3/2015. 

 

K bodu 6 – Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

Poslanci sa dohodli, že tento bod presunú do diskusie. 

 

K bodu 7 - Podnety a návrhy od občanov 

  

Podnety a návrhy neboli predložené. 

 

K bodu 8 - Návrh na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva   

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Poslanci OZ súhlasili na poslednom zasadnutí OZ s návrhom presunúť rokovanie o návrhu členov 

komisií OZ na nasledujúce zasadnutie OZ t.j. na tomto zasadnutí. 

Predsedovia komisií OZ, na základe  uznesenia OZ č. 3/2014 zo dňa 1.12.2014 a 12/A/2014 zo dňa 

12.12.2014, predložili návrh na schválenie doplnenie za členov komisií z radov obyvateľov obce: 

  

a) za členov komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  

- Peter Dužda, č.d. 171 

- Ráduz Pešta, č.d. 201 

- Nataša Duždová, 185 

- Magdaléna Duždová, č.d. 187 

- Katarína Triščová 

- Marián Trišč 

- Matúš Kolarčík 

- Katarína Kolarčíková 

- Tereza Olejníková 

- Marcela Jacová 

- Viera Marková  

 

b) za členov komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia  

- František Kolarčík, Ing. 

- Bartolomej Roják 

 

c) za členov komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce 

- Marián Trišč 

- Cyril Kaleja – Januv. 

 

Poslanci OZ uznesením č. 17/2015 tento návrh jednohlasne schválili. 

 

K bodu  9 -  Informácia o platných predpisoch obce  

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú 

v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce. 



Uvedené  VZN obce a právne predpisy obce sú zverejnené na internetovej stránke obce, 

sú spracované podľa predpisov  SR,  je však potrebné ich revidovať a prípadné korekcie prispôsobiť 

platnej legislatíve.  Starosta obce vysvetlil poslancom OZ stručne obsah a účel týchto predpisov. 

Ide o tieto predpisy: 

1. Štatút obce  

2. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch           

3. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií pri 

obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch 

4. Organizačný poriadok Obecného úradu v Ostrovanoch 

5. Pracovný poriadok zamestnancov obce Ostrovany  

6. Poriadok odmeňovania pracovníkov obce Ostrovany  

7. Registratúrny poriadok a registratúrny plán Obecného úradu v Ostrovanoch 

8. Bezpečnostný projekt obce Ostrovany 

9. Zásady hospodárenia s majetkom obce Ostrovany 

10. Zásady postupu pri vykonávaní finančnej kontroly 

11. Zásady obehu účtovných dokladov a zásady na vykonávanie  dispozícií s finančnými,                       

materiálovými a  ostatnými hospodárskymi  prostriedkami obce Ostrovany 

12. Zásady o prijímaní, evidencii a vybavovaní sťažností a petícií 

13. VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na   území   obce  OSTROVANY 

14. VZN č. 1/2013 k záväzným častiam Územného plánu obce (ÚPN-O) Ostrovany po spracovaní 

zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O. 

15. VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií 

na úseku školstva 

16. VZN č.  1/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ostrovany 

17. VZN č. 1/2009 o poskytovaní  sociálnych služieb na území obce Ostrovany 

Obec poskytuje opatrovateľskú službu a podpornú služby  - odľahčovaciu službu.  

18. VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a 

spoplatňovaní spracovania odpadových vôd  

19. VZN obce č.1/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy 

rodinných pomerov dieťaťa 

20. VZN obce č. 2/2006 o poskytovaní finančného príspevku rodinám s deťmi, dôchodcom a občanom 

v hmotnej núdzi z rozpočtu obce 

21. VZN obce č. 4/2006 o chove, vodení a držaní psov na území obce Ostrovany 

22.  VZN č. 5/2006 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Ostrovany 

23. VZN Č. 24/2004 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z 

rozpočtu obce Ostrovany 

24. VZN č. 22/2003 o používaní a ochrane obecných symbolov a podmienkach udeľovania    

čestného občianstva obce Ostrovany  

25. VZN č.  20/2001 o služobnom tajomstve, ktorým sa  stanovuje zoznam skutočností  tvoriacich 

predmet služobného tajomstva obce  Ostrovany 

26. VZN č.  21/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Ostrovany 

27. VZN č. 13/1997 o   verejnom poriadku a vytváraní  zdravého životného prostredia na    

území obce Ostrovany 

28. VZN č. 8/1993 o  podmienkach  podnikania  v  obchode  a  službách  v  katastrálnom  území  obce  

Ostrovany 

29. Smernice starostu obce:  

-č. 1/2013 Vedenie účtovníctva 

- č. 2/2013 Odpisovanie, evidencia a účtovanie majetku  

- č. 3/2013 Účtovný rozvrh 

- č. 4/2013 Oceňovanie majetku 

- č. 5/2013 Opravné položky 

- č. 6/2013 Rezervy 

- č. 7/2013 Archivácia dokladov 



- č. 8/2013 Obeh účtovných dokladov 

- č. 9/2013 Inventarizácia majetku 

- č. 1/2014 Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Ostrovany. 

  

Poslanci OZ informáciu o týchto  VZN obce a právnych  predpisoch obce vzali na vedomie  

uznesením č. 16/A4/2015. 

 

K bodu 10  - Návrh na prerokovanie smerovania obce vo volebnom období 2014 – 2018 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta uviedol, že materiál k tomuto bodu rokovania bol poslancom doručený v predstihu a je 

v prílohe zápisnice, taktiež bol zverejnený na internetovej stránke obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo  po prerokovaní odsúhlasilo smerovanie obce vo volebnom období 2014 – 2018 

a navrhlo tieto investičné akcie: 

- výstavba novej školy pre potreby marginalizovanej komunity v obci, 

- vybudovanie multifunkčných ihrísk vo vhodnej lokalite obce, jedno v rómskej osade resp pri budúcej 

škole, 

- zberný dvor s kompostoviskom a prístupovou cestou, 

- vybudovať chodník na cintorín a parkovisko pri cintoríne, 

- vybudovať chodník / cyklochodník do Šarišských Michalian , 

- revitalizovať park a chodník pod kostolom. 

 

Poslanci OZ tento návrh schválili uznesením č. 18/2015. 

 

K bodu 11 - Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 (v prílohe zápisnice) 

 

Žiadosti predložili obyvatelia obce Ostrovany: 

1. Žiadosť, Ľubuši Duždovej, Ostrovany 171, o jednorazovú dávku z rozpočtu obce na  lieky, 

poberateľka vdovského dôchodku.  

2. Žiadosť, Heleny Bilej, Ostrovany 185, o jednorazovú dávku z rozpočtu obce na lieky.  

 

Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 19/2015:  

A1. Poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 2 písm. a/ pre 

Ľubušu Duždovú, bytom Ostrovany 171 na lieky  vo výške 50 Eur (podľa písomnej  žiadosti zo dňa 

14.1.2015). 

A2. Poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3 pím. a/ pre Helenu 

Bilú, bytom Ostrovany 185 na lieky  vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa 12.1.2015). 

 

K bodu 18 - Rôzne  

(v prílohe zápisnice) 

 

Hlavná kontrolórka obce  predložila poslancom OZ Správu z kontroly  vyúčtovania dotácií poskytnutej 

z rozpočtu obce v roku 2015 a  Záznam z kontroly čerpania poskytnutej dotácií  z rozpočtu obce na rok 

2015 TJ Inter Ostrovany. 

 Diskusii poslanci OZ k tejto správe a záznamu z kontroly uviedli: 

Rastislav Švec – vyzvať písomne funkcionárov TJ Inter na vysporiadanie  a vyvodenie zodpovednosti 

za nepresné vedenie účtovníctva TJ zo zodpovednosťou prezidenta klubu. 

Jozef Bruzda – zastaviť financovanie TJ Inter ak budú pretrvávať nezrovnalosti vo financovaní 

naďalej. 

Radoslav Kriška  a Martin Jaco- pozastaviť dotáciu, zmeniť financovanie preplatiť výdavky iba 

zúčtované v danom týždni a podľa účtovnej legislatívy. 

Doplniť do zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2015 znenie:  



 Podmienkou poskytnutia dotácie je úhrada nevyčerpanej dotácie na činnosť TJ do pokladne obce za rok 

2013 vo výške 1,69 € a za rok 2014 vo výške 98,42 a dotácie na Deň obce za rok 2014 vo výške 1,97 €. 

 
Poslanci OZ  zobrali na vedomie Správu z kontroly  vyúčtovania dotácií poskytnutej z rozpočtu obce 

v roku 2015 a  Záznam z kontroly čerpania poskytnutej dotácií  z rozpočtu obce na rok 2015 TJ Inter 

Ostrovany a podmienili poskytnutie dotácie  úhradou nevyčerpanej dotácie na činnosť TJ do pokladne 

obce za rok 2013 vo výške 1,69 € a za rok 2014 vo výške 98,42 a dotácie na Deň obce za rok 2014 vo 

výške 1,97 €, čo  schválili  uznesením č. 16/A5/2015 a 16/B3/2015. 

 

K bodu 19 - Diskusia  

 

Miroslav Dužda – neporiadok v rómskej osade a v jarku. Nejak zabezpečiť aby bol poriadok aby sa 

nehanbili, keď prídu hostia zo zahraničia. 

Starosta – v rámci MOS a AČ budú pracovníci určení na čistenie jarku. V osade je viac ako dvesto 

ľudí, ktorí sa majú starať o čistotu prostredia, že tak nerobia je  vizitka obyvateľov osady a ich prístup  

k veciam verejným v osade. Kontajnery budú v rámci jarného upratovania pristavené v osade koncom 

marca a začiatkom apríla. Je smutné, že v jeseni 2014 boli pristavené kontajnery v osade a jeden 

kontajner bol po dvoch dňoch odvezený takmer prázdny. Nik v osade nemal smetie a pritom je tam 

odpadu na 5 kontajnerov len v jarku. 

 

 

V diskusii sa poslanci OZ  vrátili k prezentovanému  mapového portálu obce (GEOSENSE Košice), 

ktorý je  internetovým riešením pre zobrazenie mapových podkladov, územných plánov, inžinierskych 

sietí, pasportov (napr. komunikácií zelene, cintorínov, verejného osvetlenia), turistických máp, 

záujmových bodov, atd.  

Mapový portál umožňuje prístup k údajom z katastru nehnuteľností vrátane listov vlastníctva z obecnej 

stránky. 

Základný balík obsahuje: vstupný poplatok za zriadenie geoportálu, v ktorom je Kataster nehnuteľností 

a Podkladové mapy vrátane historickej mapy v cene bez DPH  1000 €..  

Kataster nehnuteľností je rozdelený na časť verejnú a časť neverejnú. Má rozšírené možnosti práce, 

funkcie a väčší počet vrstiev. Obsahuje tiež modul PKN - pasport katastra nehnuteľností, ktorý  

umožňuje rýchle vyhľadávanie podľa atribútov, alebo len jednoduchým kliknutím na stavbu či parcelu 

na ortofotosnímke.   

Voliteľné vrstvy od 100 do 250 € bez DPH. Ročná aktualizácia 4x za rok cca 450 € bez DPH.  

Je možnosť spracovania leteckej sníky obce prostredníctvom dronu. 

Poslanci OZ  navrhli vypracovať podrobnú cenovú ponuku za dielo. 

  

K bodu 20 – Závery z rokovania 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

  1. Schválenie programu 3.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

      Voľba volebnej a návrhovej komisie. 

Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

  2. Návrh na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva   

  3. Návrh na prerokovanie smerovania obce vo volebnom období 2014 – 2018 

  4. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 

 

1. Schválenie programu 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

      Voľba volebnej a návrhovej komisie. 

Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

Informácia o platných predpisoch obce 

 



Uznesenie č. 16 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch  

 

A. berie na vedomie 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Jozef Bruzda 

                                                                –  Rastislav Švec 

            A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová  

      A3. Kontrolu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení OZ od posledného zasadnutia 

      A4. Informáciu starostu obce o platných predpisoch obce 

            A5. Poslanci OZ  zobrali na vedomie Správu z kontroly  vyúčtovania dotácií poskytnutej        

                   z rozpočtu obce v roku 2015 a  Záznam z kontroly čerpania poskytnutej dotácií  z rozpočtu   

                   obce na rok 2015 TJ Inter Ostrovany.  

 

B. Schvaľuje 

            B1. Program 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: 

                                                          - predseda komisie – Radoslav Kriška 

                                                                - člen komisie – Mgr. Slávka Magdová 

                                                                - člen komisie – Bc. Miroslav Lukáč 

             B3. Podmienku poskytnutia dotácie  úhradou nevyčerpanej dotácie na činnosť TJ do pokladne   

                     obce za rok 2013 vo výške 1,69 € a za rok 2014 vo výške 98,42 a dotácie na Deň obce za rok   

                     2014 vo výške 1,97 € 

 

2. Návrh na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva   

   

Uznesenie č. 17 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. Schvaľuje 

 

A1. za členov komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  

- Peter Dužda, č.d. 171 

- Ráduz Pešta, č.d. 201 

- Nataša Duždová, 185 

- Magdaléna Duždová, č.d. 187 

- Katarína Triščová 

- Marián Trišč 

- Matúš Kolarčík 

- Katarína Kolarčíková 

- Tereza Olejníková 

- Marcela Jacová 

- Viera Marková  

A2. za členov komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia  

- František Kolarčík, Ing. 

- Bartolomej Roják 

A3. za členov komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce 

- Marián Trišč 

- Cyril Kaleja – Januv. 

 

3. Návrh na prerokovanie smerovania obce vo volebnom období 2014 – 2018 

 

Uznesenie č. 18 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. schvaľuje 



     Investičné akcie vo volebnom období 2014 – 2018: 

A1.  výstavba novej školy pre potreby marginalizovanej komunity v obci, 

A2.  vybudovanie multifunkčných ihrísk vo vhodnej lokalite obce, jedno v rómskej osade resp. pri  

        budúcej základnej škole, 

A3.  zberný dvor s kompostoviskom a prístupovou cestou, 

A4.  vybudovať chodník na cintorín a parkovisko pri cintoríne, 

A5.  vybudovať chodník / cyklochodník do Šarišských Michalian , 

A6.  revitalizovať park a chodník pod kostolom. 

 

4. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 

Uznesenie č. 19 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch  

 

A. schvaľuje 

A1. Poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 2 písm. a/ pre 

Ľubušu  Duždovú, bytom Ostrovany 171 na lieky  vo výške 50 Eur (podľa písomnej  žiadosti zo dňa 

14.1.2015). 

A2. Poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3 pím. a/ pre Helenu 

Bilú, bytom Ostrovany 185 na lieky  vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa 12.1.2015). 

 

K bodu 21 - Záver 

 

Na  záver rokovania  Obecného zastupiteľstva  v Ostrovanoch  poďakoval starosta  obce poslancom 

a všetkým prítomným za účasť na 3. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Starosta obce: 

                                                                                                    Ing. Cyril  R e v á k 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Jozef Bruzdač  

 

Rastislav Švec 

 

 

Zapísala: 

Bc. Martina Lukáčová 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- P R Í L O H Y  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 23.1.2015 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 8   

 

 

 

 

K návrhu na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní na základe ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov   

 

A . v o l í 
a) za členov komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  

- ... 

b) za členov komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia  

- ... 

c) za členov komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce 

- ... 

 

Dôvodová správa: 

 

 Podľa uznesenia OZ č. 3/2014 zo dňa 1.12.2014 a 12/A/2014 zo dňa 12.12.2014 uložilo OZ 

predsedom   komisií   obecného   zastupiteľstva  predložiť  na  nasledujúce   zasadnutie  obecného 

zastupiteľstva  návrhy   na   neobsadené    miesta   členov    zriadených   komisií   obecného 

zastupiteľstva z radov obyvateľov obce. 

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). 

 

 

Predsedovia komisií OZ predložia písomne  návrhy   na   neobsadené    miesta   členov    zriadených   

komisií  obecného zastupiteľstva z radov obyvateľov obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 23.1.2015 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 9     

 

 

 

 

K  informácii o platných predpisoch obce 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

 - návrh uznesenia podľa výsledkov prerokovania 

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

     Uvedené  VZN obce a právne predpisy obce, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke  

sú spracované podľa doteraz platných predpisov. 

 

1. Štatút obce  

 Základný normatívno-právny a organizačný predpis obce vychádzajúci zo zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

 

2. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch 

              Rokovací  poriadok  obecného  zastupiteľstva  upravuje  pravidlá, podmienky,   spôsob    

prípravy   a   priebehu    rokovania   obecného zastupiteľstva,  jeho uznášania  sa a  prijímania 

uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly  ich plnenia a 

zabezpečovania úloh obecnej samosprávy. Je spracovaný na základe zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.   

 

3. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií pri 

obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch 

               Zásady odmeňovania  poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií pri 

Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch ( ďalej len „zásady odmeňovania“ ) upravujú odmeňovanie:   

a) poslancov obecného zastupiteľstva, 

b) poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí vykonávajú funkciu predsedu, tajomníka, resp. člena 

v komisiách zriadených pri obecnom zastupiteľstve, 

c) členov komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve. 

 

4. Organizačný poriadok Obecného úradu v Ostrovanoch 

                  Organizačný poriadok Obecného úradu v Ostrovanoch je základnou organizačnou právnou 

normou obecného úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce . 



Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, 

právomoc a pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu 

a tiež ich vzájomné vzťahy. 

 

5. Pracovný poriadok zamestnancov obce Ostrovany  

                  Účelom tohto pracovného poriadku je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi bližšie rozpracovať úpravu pracovných vzťahov zamestnancov obce Ostrovany a zhrnúť 

najdôležitejšie ustanovenia o pracovno-právnych vzťahoch v podmienkach  obce Ostrovany. 

Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov obce Ostrovany. 

Na zamestnancov, ktorí vykonávajú pre obec práce na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd 

o brigádnickej práci študentov sa vzťahuje tento pracovný poriadok primerane. 

Právne úkony za obec v pracovnoprávnych vzťahoch robí starosta obce (§ 13 ods. 5 zák. SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).  

 

6. Poriadok odmeňovania pracovníkov obce Ostrovany  

             Poriadok  odmeňovania  pracovníkov  obce  je  súčasťou  vnútorných organizačných predpisov  

obecného zastupiteľstva. Vychádza   z   vnútornej   štruktúry   a   organizácie   Obecného 

zastupiteľstva  a  Obecného  úradu  v  Ostrovanoch  a upravuje platové pomery, mzdové tarify a ďalšie 

podmienky odmeňovania  zamestnancov obce. 

 

15. Registratúrny poriadok a registratúrny plán Obecného úradu v Ostrovanoch 

 Registratúrny poriadok Obecného úradu v Ostrovanoch upravuje postup Obecného úradu v 

Ostrovanoch pri správe registratúry, a to najmä pri organizovaní manipulácie so záznamami  a spismi, 

ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní  spisov. Je spracovaný v súlade so zákonom č. 

149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorého cieľom je zabezpečiť jednotný postup 

vydaním metodického návodu na vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre 

mestské úrady a obecné úrady. 

 

7. Bezpečnostný projekt obce Ostrovany 

 Obec ako prevádzkovateľ informačných systémov a subjekt, ktorý disponuje s osobnými 

údajmi a prichádza do styku s utajovanými skutočnosťami má vypracovaný bezpečnostný projekt, 

ktorého základným cieľom je ochrana informačného systému a utajovaných skutočností a ich 

zabezpečenie  pred neoprávneným prístupom k osobným údajom, ich neoprávneným poskytovaním, 

zverejňovaním, ich odcudzením, stratou, poškodením, zmenou a pod. Je spracovaný v zmysle zákona. 

č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákona č. 215/2004 Z. z. 

o utajovaných skutočnostiach.                             

 

8. Zásady hospodárenia s majetkom obce Ostrovany 
            Zásady upravujú  a bližšie  vymedzujú majetok  obce, nadobúdanie a prevody  vlastníctva  

obce,  prenechávanie  majetku  obce  do užívania právnickým   alebo  fyzickým   osobám,  správu  

majetku  obce,  ďalej hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce, s 

finančnými prostriedkami obce, ako aj  nakladanie s cennými papiermi a aukčný predaj veci. Je 

spracovaný v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien v 

s použitím  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

9. Zásady postupu pri vykonávaní finančnej kontroly 
 Tieto zásady sú spracované v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite a vyhláškou MF SR č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch 

finančných kontrol, ktorými sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. 

z. a  osobitnými predpismi overuje splnenie podmienok na poskytnutie finančných prostriedkov, 

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami 

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami na 

účely finančného riadenia, dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných 



operáciách a o hospodárení s finančnými prostriedkami a splnenie opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 

10. Zásady obehu účtovných dokladov a zásady na vykonávanie  dispozícií s finančnými,                       

materiálovými a  ostatnými hospodárskymi  prostriedkami obce Ostrovany 

 Tieto zásady  upravujú uzatváranie zmlúv, zadávanie objednávok, evidenciu náležitostí faktúr, 

skúmanie účtovných dokladov, kontrolu vecnej a číselnej správnosti, formálne kontroly, vyhotovenie 

interných dokladov, pokladničných dokladov, miezd a dohôd, cestovných dokladov, ukladanie 

písomností – archivácia, dispozičné oprávnenia k finančným účtom.    VZN je spracované podľa 

platných zákonov o účtovníctve a o rozpočtových pravidlách. 

 

11. Zásady o prijímaní, evidencii a vybavovaní sťažností a petícií 
Tieto zásady upravujú postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní sťažností a petícií fyzických 

a právnických osôb podaných na obec ako orgán verejnej správy. Tieto zásady sú spracované v zmysle 

zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990  Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

12. VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na   území   obce  OSTROVANY 

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  upravuje podrobne podmienky uplatňovania - určovania 

a  vyberania miestnych daní a poplatku, ktoré ukladá obce Ostrovany na území obce v zdaňovacom  

období. Je spracovaný na základe zák. č.  582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v  znení  neskorších  predpisov. 

 

13. VZN č. 1/2013 k záväzným častiam Územného plánu obce (ÚPN-O) Ostrovany po spracovaní 

zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O. 

                    Zmenami a doplnkami č. 1 ÚPN-O sa koncepčne rieši navrhované rekreačno-relaxačné 

centrum a s obhospodarovaním lesa súvisiaca hospodárska prevádzka v rámci zalesneného územia 

západne od intravilánu obce a dopĺňajú sa ďalšie podmienky využívania územia obce Ostrovany, tak 

ako je to určené v prílohe č. 1 tohto VZN. 

 

14. VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva 

                Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku obce 

prefinancovanie  originálnych kompetencií na úseku školstva formou normatívneho financovania. 

Originálnymi  kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná samospráva, je 

zabezpečenie činnosti pre deti materskej školy a školskej jedálne na území obce Ostrovany. 

Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce Ostrovany je financovaná formou 

normatívneho financovania priamo z rozpočtu obce, ktoré zohľadňuje výnos z podielových daní, ktorý 

je súčasťou rozpočtu obce, z vlastných príjmov škôl a zariadení z poplatkov za MŠ a ŠJ.  

Normatívom sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva škole a školskému zariadeniu na 

financovanie miezd a prevádzky na jedno dieťa materskej školy a školskej jedálne. 

Normatív pre školy a školské zariadenie na kalendárny rok sa skladá z normatívu pre materskú školu 

a školskú jedáleň na bežný školský rok a na nový školský rok. 

Z normatívnych prostriedkov je možné financovať aj kapitálové výdavky MŠ a ŠJ. 

 

15. VZN č.  1/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ostrovany 

 Záväznou časťou územného plánu obce Ostrovany sú: 

1. Regulatívy pre územný rozvoj, vrátane vymedzenia verejnoprospešných stavieb, ktoré sú   

    nedeliteľnou súčasťou tohto nariadenia a tvoria prílohu č.1 tohto nariadenia. 

2. Funkčné využitie územia, stavebné čiary podľa výkresov č.2 (komplexný výkres riešenia   

    katastrálneho územia) a  4 (komplexný výkres priestorového usporiadania, funkčného   

    využívania územia a verejného dopravného vybavenia) územného plánu obce, ktoré sú  

    nedeliteľnou súčasťou tohto nariadenia a tvoria prílohu č. 2 tohto nariadenia. 



3. Zásady riešenia technickej infraštruktúry podľa výkresu č.5 (výkres riešenia verejného   

    technického vybavenia) územného plánu obce, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tohto  

    nariadenia a tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia. 

 

16. VZN č. 1/2009 o poskytovaní  sociálnych služieb na území obce Ostrovany 

             Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje podmienky na základe 

ktorých, obec Ostrovany pri výkone svojej samosprávnej pôsobností zabezpečuje sociálne služby pre 

občana, ktorý je odkázaný na  sociálnu službu a stanovuje spôsob a výšku úhrady (§ 72 ods. 2 zákona  

o sociálnych službách) za poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448//2008   Z. z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). 

Obec poskytuje opatrovateľskú službu a podpornú služby  - odľahčovaciu službu.  

 

17. VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a 

spoplatňovaní spracovania odpadových vôd  

                   Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností 

(fyzické a právnické osoby) na území obce Ostrovany pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní 

odpadových vôd do verejnej kanalizácie a pri nakladaní s vodou z povrchového odtoku. Ďalej 

ustanovuje práva a povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie a čistiarne  odpadových vôd (ČOV) obce 

Ostrovany.  

 

18. VZN obce č.1/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na     

    podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa 

 Ide o finančné prostriedky, poskytované na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 

a príspevku na tvorbu úspor dieťaťu, ktoré je umiestnené v detskom domove. Výška príspevku je 10% 

zo sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, prípadne priemerných bežných 

výdavkov na každé dieťa za uplynulý rok, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť 

v detskom domove. O príspevkoch rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe návrhu, ktorý spracuje 

a predloží na rokovanie OZ starosta obce. 

 

19. VZN obce č. 2/2006 o poskytovaní finančného príspevku rodinám s deťmi, dôchodcom 

a občanom v hmotnej núdzi z rozpočtu obce 

 Predpis, ktorý upravuje podmienky poskytovania finančných príspevku rodinám s deťmi, 

dôchodcom a občanom v hmotnej núdzi z rozpočtu obce. Príspevky sú jednorázové iba jeden krát 

v roku a nie je na ne právny nárok. O výške príspevku a účele jeho použitia rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

 

20. VZN obce č. 4/2006 o chove, vodení a držaní psov na území obce Ostrovany 

 Toto VZN určuje náležitosti o chove, vodení a držaní psov na území obce a o evidencii chovu 

psov podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 

 

21.  VZN č. 5/2006 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Ostrovany 

Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na jestvujúcom cintoríne v obci Ostrovany a je 

schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove. Spracovaný podľa zákona č. 

470/2005 Z.z o pohrebníctve. 

 

22. VZN Č. 24/2004 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí 

z rozpočtu obce Ostrovany 

                   Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť 

postup pri poskytovaní dotácií, t.j. nenávratných finančných prostriedkov a návratných finančných 

výpomoci, t.j. návratných finančných prostriedkov. 

 Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a návratné finančné výpomoci právnickým osobám, 

ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech 

rozvoja územia obce. 

 Iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na 



spravovanom území, ako sú uvedené v bode 1, obec môže poskytovať dotácie a návratné finančné 

výpomoci len z vlastných príjmov a na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných alebo verejnoprospešných účelov na podporu podnikania a zamestnanosti. 

Ak obec spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, alebo založí právnickú osobu 

podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, môže obec vložiť rozpočtové prostriedky 

ako vklad do majetku tejto právnickej osoby alebo ako členský príspevok. 

 Poskytnutie finančných prostriedkov nesmie zvýšiť dlh obce na konci rozpočtového roka a podlieha 

ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. V rozpočte obce na príslušný rok sa prostriedky rozpočtujú na 

konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.. 

Všeobecne prospešné služby pre potreby tohto všeobecne záväzného nariadenia sú: 

    a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej a charitatívnej činnosť,  

    b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

    c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu. 

 

23. VZN č. 22/2003 o používaní a ochrane obecných symbolov a podmienkach udeľovania    

    čestného občianstva obce Ostrovany  

             VZN o používaní a ochrane obecných symbolov - obecný erb, vlajka obce, pečať obce, 

symbolov starostu obce - insígnie starostu, štandarda starostu obce a o podmienkach udeľovania  

čestného občianstva obce Ostrovany.  

 

24. VZN č.  20/2001 o služobnom tajomstve, ktorým sa  stanovuje zoznam skutočností  tvoriacich 

predmet služobného tajomstva obce  Ostrovany 

          Toto  všeobecne záväzné nariadenie  vymedzuje pojem služobného tajomstva, upravuje 

podmienky na jeho ochranu, práva a povinnosti obce (poslancov  obecného   zastupiteľstva,  starostu  

obce   a poverených zamestnancov  obce)  pri  tejto  ochrane  a  zodpovednosť za porušenie povinností 

stanovených týmto nariadením a zákonom NR SR č.100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, 

služobného  tajomstva, o  šifrovanej ochrane  informácií a  o zmene  a doplnení Trestného  zákona v 

znení  neskorších predpisov. 

 

25. VZN č.  21/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Ostrovany 

          Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť podrobnosti o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými  stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých 

podmienok a zdravého spôsobu  života a práce  obyvateľov obce, chrániť  životné prostredie a čistotu 

v obci.. Nariadenie  v súvislosti s  komunálnym odpadom a  drobným stavebným odpadom  upravuje  

spôsob  zberu  a  prepravy  komunálnych odpadov,  spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek 

komunálnych odpadov, spôsob nakladania  s drobnými stavebnými odpadmi,  miesta určené na  

ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. Je spracované podľa zákona č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    

 

26. VZN č. 13/1997 o   verejnom poriadku a vytváraní  zdravého životného prostredia na    

    území obce Ostrovany 

   VZN o tvorbe a udržiavaní  životného  prostredia a verejného poriadku v našej obci, ktoré  je 

spoločnou záležitosťou všetkých  občanov i návštevníkov obce ako aj ostatných právnických  a 

fyzických osôb pôsobiacich na jej území.  Ich  povinnosťou  je  dbať  na  ochranu, zveľaďovanie 

a rozvoj príjemného životného  prostredia ako aj verejného  poriadku v prospech celej obce. 

 

27. VZN č. 8/1993 o  podmienkach  podnikania  v  obchode  a  službách  v  katastrálnom  území  

obce  Ostrovany 

 Toto  všeobecne záväzné nariadenie  podrobnejšie upravuje podmienky obchodnej 

(živnostenskej) činnosti v  katastrálnom území obce Ostrovany, ktoré obec  v   spolupráci  s  

podnikateľskými  subjektami  - fyzickými aj právnickými osobami, sleduje a hodnotí úroveň 

uspokojovania potrieb obyvateľov a vytvára podmienky a navrhuje alebo sama vykonáva  potrebné 

opatrenia  na  zabezpečenie riadneho a plynulého zásobovania obyvateľov a poskytovania služieb. 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 23.1.2015 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 10     

 

 

 

 

K  návrhu na prerokovanie smerovania obce vo volebnom období 2014 – 2018 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

 - návrh uznesenia podľa výsledkov prerokovania 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

  Aj napriek prednesenému smerovaniu obce v nastavajúcom volebnom období starostom obce 

na 1. zasadnutí OZ chcem požiadať poslancov OZ o ich námety na smerovanie obce v investičnej 

výstavbe, zlepšení životného prostredia obce, oddychu obyvateľov , kultúry a športu a podobne. 

 Týmto by som chcel požiadať poslancov OZ, aby na tomto zasadnutí prijali konkrétne reálne  námety 

na rozvoj obce v oblastiach, ktoré som vyššie citoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa z kontroly 

                       vyúčtovania dotácií poskytnutej z rozpočtu obce v roku 2015. 

 

Poskytovať dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

umožňuje § 7 ods.4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý 

stanovuje všeobecné pravidlá poskytovania dotácií. Bližšie podmienky poskytovania dotácií si 

stanovuje obec všeobecne záväzným nariadením. 

Kontrola bola zameraná na: 

- dodržiavanie VZN 

- splnenie zákonom stanovených podmienok prijímateľmi dotácií 

- poskytovanie dotácií na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel 

- dodržiavanie účelu poskytnutých dotácií 

- zúčtovanie dotácií 

Kontrolné zistenia: 

Obec Ostrovany má v súlade s §7 ods.4 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, prijaté VZN č. 24/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Z rozpočtu obce bola poskytnutá podľa tohto VZN dotácia na rok 2015 občianskym 

združeniam, ktoré spĺňali zákonom stanovené podmienky prijímateľa dotácie, t.j. na území obce mali 

sídlo, pôsobia a vykonávajú činnosť na území obce. Finančné prostriedky boli schválené v rozpočte 

obce na rok 2015. Dotácia bola poskytnutá: 

TJ Inter Ostrovany  na halový turnaj dospelých a žiakov vo výške 300 €. Zúčtovanie bolo 

predložené 4.3.2015 v súlade s článkom III. uzavretej dohody č.15/A2/2014. Dotácia  bola 

použitá na schválený účel  vo výške 240 €, t.j. na úhradu štartovacieho poplatku a cestovné 

výdavky. 

Ďalšie predložené doklady: 

1.výdavok za pranie dresov 20 € – spracovať kompletný účtovný doklad  

  t.j.  doplniť dohodu o vykonaní práce a výplatnú  listinu,   

2.výdavky na občerstvenie - stravu vo výške 20,02 nie sú  

  opodstatneným - adekvátnym výdavkom zrealizovaného projektu.  

Zostatok nevyčerpanej dotácie vo výške 40 €.  

V zmysle § 6, ods. 3 VZN č. 24/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, prijímateľ dotácie TJ 

Inter Ostrovany zabezpečí - doplní dokladmi podľa bodu č.1. v termíne do 15.3.2015. Nevyčerpané 

finančné prostriedky je prijímateľ povinný vrátiť na účet poskytovateľa do 15 dní od zúčtovania 

v zmysle čl. IV. uzavretej dohody č.15/A2/2014. 

 

 V Ostrovanoch 4.3.2015 

 

 

 V. Štelbaská, hlavný kontrolór obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Záznam z kontroly 

 čerpania poskytnutej dotácií  z rozpočtu obce na rok 2015. 

 

 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti a článkom III. uznesenia č.15/A1/2014 bola vykonaná 

kontrola vyúčtovania nákladov z poskytnutej dotácie z rozpočtu obce. 

Prijímateľ TJ Inter Ostrovany predložil dňa 4.3.2015 doklady na vyúčtovanie hlavnej 

kontrolórke obce z poskytnutej dotácie zo dňa 2.3.2015 vo výške 200 €. 

Doklady: 

1. 2.3.2015 Cestovné KE – Dužda Elemír, reg.preukazy 

doklad PHM 20,54 € os.auto Miroslav Kaleja – výdavok uznaný do výšky     

cestovného Ostrovany – Košice         3,00 € 

2. 3.3.2015 MsKS Sabinov  - poplatok umelá tráva      50,00 € 

3. 3.3.2015 Cestovné priateľský zápas TJ Ostrovany-Jarovnice    23,00 € 

Výdavky celkom          79,00 € 

Zostatok nezúčtovaných prostriedkov      121,00 € 

 Toto zúčtovanie nie je dôvodom na doplnenie zálohy vo výške zúčtovania. Prijímateľovi TJ 

Inter Ostrovany až po zúčtovaní poskytnutej  dotácie - zálohy 350 €, v zmysle čl.III. podpísanej 

dohody bude poskytnutá dotácia do výšky vyúčtovaných nákladov. 

 

 

V Ostrovanoch 4.3.2015 

 

V.Štelbaská, hlavný kontrolór obce 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- P R Á Z D N Y   L I S T - 
 

 


