
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov 

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

 

OZ IX/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

z IX. riadneho zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného 

dňa 1.3.2012  o  17,00  hodine  v  budove komunitného centra pri Obecnom úrade v 

Ostrovanoch 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Starosta obce: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov 

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

číslo: OZ IX/2012 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 1.3.2012  17,00 

hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch. 

 

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

Ostatní prítomní:  - cca 30  nepodpísaní na prezenčnej listine 

 

     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 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/ Návrh rozpočtu obce na rok 2012 a viacročného rozpočtu na roky 2012-2014 

  8/ Návrh Zásad, ktorými sa  určuje výška a spôsob úhrady poplatkov za poskytované služby na  

      území obce  Ostrovany  

  9/ Návrh na odpredaj majetku obce Ostrovany 

10/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

11/ Rôzne 

12/ Diskusia 

13/ Závery z rokovania 

14/ Záver 

 

 

K bodu 1 - Otvorenie 

 

9. 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 Miroslav Kaleja sa neospravedlnil ani neoznámil dôvod neúčasti, u tohto poslanca je to 

notorické a opakované od začiatku volebného obdobia.  

 

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. 

 

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil  Dezidera Duždu a Bartolomeja Rojáka, za 

zapisovateľku určil Martinu Lukáčovú. 

 

K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie  



 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie – predseda Rastislav Švec, členovia Martin Jaco 

a Viera Bečaverová. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.  

 

K bodu 5 Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

 

Kontrolu predniesol starosta obce a informoval poslancov o tom, že z posledného zasadnutia OZ 

boli splnené všetky uznesenia. 

 

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 - Návrh rozpočtu obce na rok 2012 a viacročného rozpočtu na roky 2012-2014  

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s materiálom, ktorý predložil poslancom OZ na prerokovanie 

a zverejnil ho aj na internetovej stránke obce.  

V úvode prerokovania tohto bodu programu starosta obce uviedol, že návrh rozpočtu je vo forme 

programového rozpočtu podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov – programový rozpočet je vypracovaný na tri roky  tj. 

2012 – 2014 pričom rozpočet na rok 2012 je záväzný a rozpočty na roky 2013 a 2014 sú 

informatívne. Tento rozpočet – programový, má podstatne zvýšiť informačnú hodnotu týchto 

dokumentov a súčasne sa majú vytvoriť základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom 

časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávy so  skutočnosťou, tj. prezentovať 

v rozpočtoch ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie. 

Je vypracovaný v zmysle  Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ostrovany, 

vyrovnaný v príjmovej a výdajovej časti sumou 412 100 €. Rozpočet na rok 2012 vychádza 

z plnenia rozpočtu obce za rok 2011 a sú v ňom zapracované všetky príjmy a výdavky podľa 

predloženej programovej štruktúry. 

Pred otvorením diskusie k tomuto bodu rokovania si poslanci OZ vypočuli stanovisko hlavnej  

kontrolórky  obce k návrhu rozpočtu na rok 2012. Hlavná kontrolórka obce v závere svojej správy 

odporučila poslancom OZ tento návrh rozpočtu schváliť (príloha zápisnice). 

V diskusii starosta obce navrhol úpravy v rozpočte, vo výdavkoch doplniť finančné operácie – 

splátky istiny úveru vo výške 29 000 € a doplniť  zvýšenie poplatkov banke z 1000 € na 10 000 €.  

Tieto úpravy si vyžaduje splácanie úveru, ktorý si obec zobrala v roku 2011 na dofinancovanie 

rekonštrukcií miestnych komunikácii. Týmto návrhom sa musí upraviť čerpanie rozpočtu 

v niektorých položkách najideálnejšie v položke kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb 

zo 151 100 € na 108 800 €. 

Predseda finančnej komisie Bartolomej Roják predniesol návrhy, ktoré odporúča finančná komisia 

zapracovať do návrhu rozpočtu obce na rok 2012 (v prílohe).  

Na jeho návrhy reagoval starosta obce a argumentoval, že dane, poplatky, nájomne bytových 

domov, stočné, poplatky MŠ, režijné náklady na stravovanie v MŠ a poplatky za internet sú 

stanovené na základe predpisov týchto daní a poplatkov, ktoré sa riadia pravidlami a nie je ich 

možné meniť. Výdavky sú rozpočtované podľa odhadovaných výdavkov z predchádzajúcich rokov 

a napríklad u energii konkrétne elektrickej sú v rozpočte na rok 2012 zahrnuté aj nedoplatky za rok 

2011, ktoré vznikli tým, že dodávateľ elektrickej energie si voči obci neuplatnil poslednú splátku  

preddavku v roku 2011. O ostatných návrhoch vo výdavkovej časti môžu poslanci pouvažovať 

a pri hlasovaní tieto návrhy zohľadniť v uznesení. Akceptuje pripomienku, že v rozpočte by mala 

byť v programe 4 položka 0840642001 príspevky občianskym združeniam a nadáciám suma 1 100 

€.  



Starosta obce ďalej odporučil poslancov OZ pred hlasovaním o rozpočte  prerokovať žiadosti FO 

a PO, ktorí žiadajú o dotácie z rozpočtu obce a tieto majú vplyv na úpravu výšky kapitol 

v navrhovanom rozpočte. Ide hlavne o TJ Inter Ostrovany, Domka a príspevok na Deň obce.  

Žiadosť TJ Inter Ostrovany (v prílohe) – – futbalový klub -  príspevok na futbalovú sezónu jar-

jeseň 2012 pre dospelých vo výške 4121 €, a žiacke mužstvo vo výške 815 € €, celkom na rok 2012 

– 4936 €. Dotácia z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 na  činnosť futbalového 

klubu.  

Predseda finančnej komisie predniesol návrh tejto komisie, ktorá odporúča prijať uznesenie aby TJ 

Inter Ostrovany do 30 dní od schválenia tohto uznesenia predložilo obecnému úradu písomnú 

záruku, že v roku 2012 nebude žiadať ďalšie finančné prostriedky. Ďalej komisia odporúča schváliť 

príspevok pre TJ Inter Ostrovany na rok 2012 vo výške 4000 € (v prílohe).    

OZ – Rastislav Švec súhlasí s návrhom 4000 € aj s tým, že sa prezident klubu zaviaže tak ako to 

navrhuje finančná komisia. 

Bartolomej Roják – Sokol Ostrovany vo svojej žiadosti o dotáciu na rok 2012 uvádza aj vlastné 

finančné zdroje koľko ich má Inter Ostrovany. 

Elemír Dužda – prezident futbalového klubu – Inter vlastné finančné zdroje nemá. 

Martin Jaco – navrhovanú čiastku žiada znížiť o 300 €  - v septembri 2011 TJ Inter Ostrovany 

žiadala o príspevok na odohratie dvoch zápasov, predohrávky jar 2012 – odpočítať z príspevku jar 

2012 – 300 Eur. OZ schválilo túto dotáciu uznesením č. 33/A7/2011. A ďalej navrhuje skrátiť 

dotáciu o ďalších 100 € za to, že bez opýtania a povolenia užívajú ihrisko Sokola a nepodieľajú sa 

na jeho údržbe. 

Hlavná kontrolórka obce p. Viera Štelbaská – v roku 2011 mala TJ Inter od obce dotácie vo výške 

4200 €. Tieto prostriedky neboli zúčtované v lehote, až na úporné upozornenia, s viac ako pol 

ročným meškaním, p. Elemír Dužda bol schopný doniesť doklad na nezúčtovaných 294,47 €, aj to 

nie na celú čiastku. K zúčtovaniu predložil doklad na 210 €. Z dotácie boli zúčtované aj pokuty, 

ktoré TJ dostala od OFZ. Tieto pokuty si možno odkontrolovať na internetovej stránku OFZ. 

Kúpili kameru za 70  v roku 2011 a už je nefunkčná a požadujú v rozpočte dotácie peniaze na novú 

kameru, považujem to za neopodstatnené. Pranie dresov môžu zabezpečiť aj inak, pretože toto 

robia na dohodu o vykonaní práce a dane na daňový úrad neodvádzajú. HK navrhuje neuznané 

výdavky vo výške 295,47 € z roku 2011 vrátiť do rozpočtu obce a až potom vyplatiť dotáciu na rok 

2012.  

Starosta obce navrhol uzatvoriť zmluvu o dotácii až po zaplatení rozdielu 85,47 € do pokladne obce 

TJ Inter Ostrovany (je to rozdiel medzi 294,47 € a 210 €). 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia na dotáciu z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, 

§2, ods. 2 na  činnosť futbalového klubu TJ Inter Ostrovany, dospelí a žiaci, v roku 2012 vo výške 

3700 € po zaplatení rozdielu 85,47 €,  nezúčtovaná dotácia za rok 2011,do pokladne obce.  

Hlasovanie OZ – poslanci túto žiadosť schválili uznesením č. 52/A3/2011.   

Žiadosť Miroslava Duždu, Ostrovany 187 -   Kresťanské spoločenstvo Evanjelium -  o finančnú 

 pomoc vo výške 1500 € na zateplenie modlitebne. 

Stanovisko finančnej komisie – stavba nie je v katastri obce Ostrovany. 

OZ – Jozef  Bruzda – je stavba v poriadku, má stavebné povolenie. Pokiaľ viem bolo 

medializované, že výstavba tejto modlitebne je bez stavebného povolenia, na cudzom pozemku 

v katastri obce Ražňany. Chápe, že ide o dobrú vec, ale podporovať nelegálne stavby je 

protizákonné. 

Miroslav Dužda – chceme, aby stavba bola s božím poriadkom, robíme na jej zlegalizovaní. 

Hlasovanie OZ – poslanci túto žiadosť zamietli uznesením č. 52/B7/2012. 

Žiadosť OZ Domka, v Šarišských Michaľanoch o príspevok z rozpočtu obce na materiálne 

zabezpečenie  a akcie pre deti a mládež aj z obce Ostrovany – požadovaná dotácia 500 €. Dotácia 

z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2. Združenie k žiadosti pripojilo aj správu 

o činnosti združenia za rok 2011  návrh aktivít v roku 2012 (v prílohe).  

OZ – Rastislav Švec – jeho deti sa zúčastňujú na podujatiach združenia s ú nadmieru spokojné. 

Vyjadril aj svoju spokojnosť s účelne vynaloženými prostriedkami obce. 

Jeho stanovisko podporili aj poslanci Martin Jaco a Jozef Bruzda. 

Hlasovanie OZ - poslanci túto žiadosť schválili uznesením č.  52/A4/2012.    



Žiadosť TJ Sokol Ostrovany a MSČK Ostrovany  o príspevok z rozpočtu obce na kultúrne 

podujatie „Deň obce 2012“, zabezpečenie umeleckých súborov – požadovaná dotácia 600 €. 

Dotácia z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2. 

Výhrady k tejto dotácii vzniesli Rómovia prítomní na tomto zasadnutí, že je to iba pre tých, ktorí 

žijú v obci nie v osade. 

Martin Jaco – je to podujatie, ktoré už opakovane usporadúvajú dve organizácie v obci pre svojich 

členov  a rodákov z obce. Nevie si predstaviť na takomto podujatí, v priestore pri obecnom úrade 

viac osôb ako sa pravidelne zúčastňuje, asi 400 osôb.  Nevidí prekážky, aby si aj iné organizácie 

v obci pripravili takéto podujatie. Ich vlastný vklad do tohto podujatia je cca 400 €. Na prípravu 

kultúrneho programu majú žiadosť o dotáciu vo výške 600 €. 

Dezider Dužda – navrhol dotáciu vo výške 500 €. 

Hlasovanie OZ – poslanci OZ túto žiadosť schválili uznesením č. 52/A5/2012.    

Ostatné žiadosti podľa starostu obce budú prerokované podľa programu rokovania OZ. 

          

Hlasovanie OZ o návrhu rozpočtu na rok 2012 - poslanci OZ rozpočet, po prerokovaní a doplnení 

pozmeňujúcich návrhov, schválili uznesením č. 49/2012.   

 

K bodu 8 - Návrh Zásad, ktorými sa  určuje výška a spôsob úhrady poplatkov za poskytované 

služby na území obce  Ostrovany  

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta obce stručne informoval prítomných o  návrhu Zásad, ktoré predložil poslancom OZ 

a ktoré je zverejnené na internetovej stránke obce.  Tieto Zásady navrhuje prijať z toho dôvodu, 

aby z úhrad za zapožičané náradie, predmety a iné zariadenia vo vlastníctve obce bol vytvorený 

fond na opravy týchto predmetov, pretože doteraz všetky opravy boli hradené z rozpočtu obce. Nie 

vždy sa náradie, zariadenia a iné predmety, ktoré boli zapožičané obcou vracali v takom stave ako 

boli zapožičané, alebo sa tieto požičiavali na zárobkovú činnosť. Obec á s majetkom narábať 

hospodárne a a starať sa o neho ako riadny hospodár.  

Finančná komisia odporúča: 

1. Schváliť návrh Zásad , ktorými sa určuje výška  spôsob úhrady poplatkov za poskytnuté služby 

na území obce Ostrovany s týmito pripomienkami: 

a/ Keďže zásady umožňujú poskytovanie služieb aj právnickým osobám, je potrebné určiť sadzby 

poplatku pre právnické osoby, alebo určiť, ktoré služby nebudú pre nich poskytované 

b/ V § 2 doplniť bod 5, v ktorom sa určia osoby zodpovedné za preberanie predmetu služby 

a spôsob overenia  funkčnosti preberaných predmetov služby 

c/  V § 10, bod 3 doplniť spôsob nahlasovania textu oznamu – osobne, telefónom, faxom, mailom 

d/ V § 11, bod 3 doplniť: sadzobník cien zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke 

obce. 

Poslanci OZ akceptujú pripomienky finančnej komisie a schválili navrhované Zásady jednohlasne 

uznesením č. 50/2012 s účinnosťou od 1.3.2012. 

 

K bodu 9 - Návrh na odpredaj majetku obce Ostrovany 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na majetkovoprávne vysporiadanie energetických 

rozvodov a zariadenia, ktoré  sú súčasťou distribučnej  siete, využívané na distribúciu elektriny 

domácnostiam, vybudované  ako  SO 05 Sekundárna vzdušná sieť NN v roku 2005 v Rómskej 

osade, ktorých vlastníkom je obec Ostrovany. Pripomenul, že na zasadnutí OZ dňa 15.12.2010 bolo 

prijaté uznesenie OZ,  v ktorom je návrh na začatie konania o odpredaji týchto zariadení.  V marci 

2011 oslovil VSD Košice s návrhom na odkúpenie týchto zariadení do ich vlastníctva, pretože 

tento majetok je pre obec zbytočný.  

K vypracovaniu zmluvy o kúpe tohto zariadenia vyžaduje VSD  Košice uznesenie OZ o tom, že 

obec tento majetok odpredáva za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Znalecký posudok 

vypracuje VSD Košice. 



Poslanci OZ tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 51/2012. 

 

K bodu 10 - Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

(v prílohe zápisnice) 

 

V úvode starosta obce pripomenul poslancom OZ, že  tí žiadatelia, ktorí nemajú splnené daňové 

a poplatkové povinnosti voči obci nemajú nárok na jednorazovú dávku z rozpočtu obce. 

  

Žiadosť Anny Kalejovej, Ostrovany 175 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce- 

starobný dôchodca – na lieky. Neuhradené dane a poplatky za predchádzajúce roky,  VZN č. 

2/2006, čl.3. 

Poslanci OZ žiadosť zamietajú uznesením 52/B1/2012. 

Žiadosť Jána Beliša, Mgr.  Sabinov a jeho brata Mareka Beliša Bzenov 79 - o pomoc 

a zrealizovanie odstránenia vzdušného vysokého napätia  a jeho uloženie do zeme resp. kábla  na 

pozemku na ktorom chcú začať s výstavbou rodinných domov (vedľa Jozefa Jendreka) –  starosta 

obce navrhol nechať vypracovať štúdiu o prekládke VN siete a jej odsúhlasenia VSD ako aj spôsob 

financovania tejto prekládky, pretože obec v dohľadnom čase nemá dostatok financií na jej 

realizáciu. Tiež starosta obce podotkol, že sa treba zaoberať aj spôsobom financovania 

kompletných inžinierskych sietí v tejto lokalite. 

Poslanci OZ navrhujú riešenie uznesením 52/C/2012. 

Žiadosť Františeka Duždu, Ostrovany 172 – o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce- onkologický pacient – na lieky. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany 

podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 3, písm. a/. 

Poslanci OZ schvaľujú  dávku 50 € uznesením 52/A1/2012. 

Žiadosť Peštu Radúza, Ostrovany 201 –  možnosť odkúpiť pozemok na stavbu RD – má postavené 

základy a múry v katastri obce Ražňany. Opakovaná žiadosť, pozemky v štádiu riešenia s cirkvou. 

Poslanci OZ zamietajú žiadosť uznesením 52/B2/2012. 

Žiadosť Ireny Bilej a manžela Bartolomeja Bilého, Ostrovany 179 -  o jednorazovú dávku sociálnej 

pomoci z rozpočtu obce- onkologický pacienti – na lieky. Poskytnutie finančného príspevku 

z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 2, písm. a/ 

Poslanci OZ schvaľujú  dávku 100 € uznesením 52/A2/2012. 

Žiadosť Heleny Bilej, Ostrovany 185 -  o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce – 

vdovský dôchodok – na lieky. Neuhradené dane a poplatky za predchádzajúce roky,  VZN č. 

2/2006, čl.3. 

Poslanci OZ zamietajú žiadosť uznesením 52/B3/2012. 

Žiadosť Heleny Duždovej, Ostrovany 193 –  o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce – invalidný dôchodok – na lieky. Neuhradené dane a poplatky za predchádzajúce roky,  VZN 

č. 2/2006, čl.3. 

Poslanci OZ zamietajú žiadosť uznesením 52/B4/2012. 

Žiadosť Miroslav Kaleja, Ostrovany 192 -  o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce- 

invalidný dôchodok – na lieky. Neuhradené dane a poplatky za predchádzajúce roky,  VZN č. 

2/2006, čl.3. Exekučné zrážky z dôchodku. 

Poslanci OZ zamietajú žiadosť uznesením 52/B5/2012. 

Žiadosť Stanislava Duždu, Ostrovany 222 -  o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce  – na lieky. Liečený na epilepsiu, žije v bytovke spolu s otcom. Neuhradené dane a poplatky 

za predchádzajúce roky,  VZN č. 2/2006, čl.3. 

Poslanci OZ zamietajú žiadosť uznesením 52/B6/2012. 

K bodu 11 – Rôzne 

 

Neboli vznesené príspevky. 

 

K bodu 12 - Diskusia  

 

Anna Pačutová – kedy bude betónový plot okolo ich záhrady a čo má robiť ak jej sused pri 



orezávaní stromov poškodil plot. 

Starosta obce – momentálne nie sú peniaze na takúto výstavbu, ak sused poškodil plot upozorniť 

ho na to a požiadať o nápravu, uvedenie do pôvodného stavu, ak nebude chcieť oznámiť písomne 

na obecný úrad. 

Peter Kmec – zo stromov u Bánovcov opadáva lístie, ktoré znečisťuje cestu a jeho pozemok. 

Mohla by obec kúpiť pozemok a dom od Strelcovej. 

Starosta obce – upozorní Bánovych na lístie. Kúpa pozemku a domu je v rukách poslancov OZ. 

Poslanci OZ – kúpa tejto nehnuteľnosti by bol precedens v obci, ktorý by sa mohol ľahko zneužiť. 

Martin Jacv – pes p. Sinaya voľne behá a ohrozuje obyvateľov. Navrhuje aj sčítanie psov 

v Rómskej osade. 

Starosta obce – viackrát upozornil majiteľa psa, upozorní písomne. Sčítanie psov môže zabezpečiť. 

Dezider Dužda – odvod vody od studne - Popuša, na studni je prasknutá skruž ohrozuje deti. 

Starosta obce – bol pripravený tento odvod urobiť avšak nik sa k tejto práci nehlásil, urobíme toho 

roku. Skruž preverí či je dostupná na trhu s otvorom pre vedro aj val. 

Bartolomej Roják – čo s domom v strede obce, navrhuje anketu nech rozhodnú obyvatelia obce. 

Jozef Bruzda – nepoužívať sekáče na zimnú údržbu chodníkov, opraviť chodníky po zime, 

usporiadať brigádu v obci na čistenie obce a okolia na utuženie vzťahov medzi susedmi 

a obyvateľmi obce. 

Starosta obce – ak je na chodníku  ľad potom ho odstraňovať iba chemickým posypom, chodníky 

tam, kde sú presadnuté v rámci reklamácie opraví dodávateľ, ale až keď rozmrzne zemina pod 

chodníkom, brigádu kto má záujem môže zorganizovať.   

   

K bodu 13 – Závery z rokovania 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 9. riadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

  1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

      Voľba návrhovej a volebnej komisie  

  2. Návrh rozpočtu obce na rok 2012 a viacročného rozpočtu na roky 2012-2014 

  3. Návrh Zásad, ktorými sa  určuje výška a spôsob úhrady poplatkov za poskytované služby na       

      území obce  Ostrovany  

  4. Návrh na odpredaj majetku obce Ostrovany 

  5. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 

1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľa, voľba návrhovej a volebnej komisie  

                                                                    

Uznesenie č. 48 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch  

 

A . b e r i e  n a  v e d o m i e 

A1. Určenie overovateľov zápisnice – Bartolomej Roják 

                                                    -  Dezider Dužda  

A2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová 

A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

       

B. schvaľuje 

B1. Program 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

B2. Návrhovú komisiu v zložení: 

- predseda komisie  – Rastislav Švec 

- člen komisie         – Martin Jaco 

- člen komisie         – Viera Bečaverová 

       



2. Návrh rozpočtu obce na rok 2012 a viacročného rozpočtu na roky 2012-2014 

 

Uznesenie č. 49 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A . schvaľuje 

A1.  Záväzný rozpočet obce na rok 2012 ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov v sume     

         412 100  €  a informatívny viacročný rozpočet na roky 2013 a 2014 

A2.  Úpravu návrhu rozpočtu obce vo výdavkovej a príjmovej časti: 

        - znížiť výdavky transfér pre TJ z 5000 € na 3700 €, 

        - zvýšiť výdavky poplatky banke z 1000 €  na 10 000 €, 

        - doplniť výdavky – finančné operácie – splátka istiny úveru 29 000 €, 

        - doplniť výdavky položku 0840 dotácie občianskym združeniam 1100 €, 

        - znížiť kapitálové výdavky zo 151 100 € na 108 800 €, 

        - upraviť v príjmovej časti finančné operácie zo 40 000 € na 35 500 €.    

 

A3.  Zverejnenie zoznamu dlžníkov obce na obecných daniach a poplatkoch presahujúcich sumu 

u fyzických osôb 166 € a u právnických osôb 1660 €.  

  

3. Návrh Zásad, ktorými sa  určuje výška a spôsob úhrady poplatkov za poskytované služby na 

území       

    obce  Ostrovany 

 

Uznesenie č. 50 
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. schvaľuje 

A1. Zásady, ktorými sa  určuje výška a spôsob úhrady poplatkov za poskytované služby na území 

obce  Ostrovany v predloženom znení s účinnosťou od 1.3.2012. 

A2. Doplniť do Zásad .... 

- § 2 ods. 5  - Pre podnikateľov a živnostníkov platia dvojnásobné sadzby. 

- § 5 ods. 2 a § 7 ods. 2 – v texte vyškrtnúť kanalizácie. 

- § 10 ods. 3 – písomne e-mailom, osobne, telefonický, faxom a relácia bude odvysielaná až po   

úhrade poplatku. 

- § 11 ods. 3 – zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.  

 

4. Návrh na odpredaj majetku obce Ostrovany 

 

Uznesenie č. 51 
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. s ch v a ľ u j e 
Odpredaj energetických rozvodov a zariadenia, ktoré  sú súčasťou distribučnej  siete, využívané na 

distribúciu elektriny domácnostiam vo vlastníctve obce Ostrovany vybudované  ako  SO 05 

Sekundárna vzdušná sieť NN v roku 2005 za cenu stanovenú znaleckým posudkom pre VSD, a.s., 

Mlynská 31, Košice.   

   

B. poveruje 

Starostu obce, aby vykonal potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu 

realizácie zhora uvedeného  uznesenia a podpísaním kúpnej zmluvy za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom pre VSD, a.s., Mlynská 31, Košice.   

 

 

 



6. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 

Uznesenie č. 52 
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch   

 

A . schvaľuje 

A1.  Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,   

ods. 3, písm. a/ pre Františka Duždu, bytom  Ostrovany 172  vo výške 50 € na zvýšené náklady na 

lieky podľa predložených dokladov. 

A2. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,   

ods. 3, písm. a/ pre Irenu Bilu a manžela Bartolomeja Bilého, Ostrovany 179 vo výške 100 € na 

zvýšené náklady na lieky podľa predložených dokladov. 

A3. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre 

futbalový klub TJ Inter Ostrovany  na futbalovú sezónu jar-jeseň 2012 pre dospelých a žiacke 

mužstvo vo výške 3700 € s podmienkou vyrovnania 85,47 € do pokladne obce – vrátení 

nezúčtovaných finančných prostriedkov z dotácie v roku 2011, písomnou zárukou klubu, že v roku 

2012 nebude žiadať ďalšie finančné zdroje z rozpočtu obce a vyplatenie záloh bude viazané na 

súhlas hlavnej kontrolórky obce po vykonaní kontroly zúčtovania záloh.  

A4. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre   OZ 

Domka, v Šarišských Michaľanoch  na materiálne zabezpečenie  a akcie pre deti a mládež z obce 

Ostrovany vo výške 500 €. 

A5. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre TJ Sokol 

Ostrovany a MSČK Ostrovany na kultúrne podujatie „Deň obce 2012“, zabezpečenie kultúrneho 

programu a umeleckých súborov vo výške 600 €. 

 

B. zamieta 

B1. Žiadosť Anny Kalejovej, Ostrovany 175 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce- starobný dôchodca – na lieky. Neuhradené dane a poplatky za predchádzajúce roky,  VZN č. 

2/2006, čl.3. 

B2.Žiadosť Peštu Radúza, Ostrovany 201 –  možnosť odkúpiť pozemok na stavbu RD – má 

postavené základy a múry v katastri obce Ražňany. Opakovaná žiadosť, pozemky v štádiu riešenia 

s cirkvou.  

B3. Žiadosť Heleny Bilej, Ostrovany 185 -  o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce 

– vdovský dôchodok – na lieky. Neuhradené dane a poplatky za predchádzajúce roky,  VZN č. 

2/2006, čl.3. 

B4. Žiadosť Heleny Duždovej, Ostrovany 193 –  o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce – invalidný dôchodok – na lieky. Neuhradené dane a poplatky za predchádzajúce roky,  VZN 

č. 2/2006, čl.3. 

B5. Žiadosť Miroslava Kaleju, Ostrovany 192 -  o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce- invalidný dôchodok – na lieky. Neuhradené dane a poplatky za predchádzajúce roky,  VZN 

č. 2/2006, čl.3. Exekučné zrážky z dôchodku. 

B6. Žiadosť Stanislava Duždu, Ostrovany 222 -  o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce  – na lieky. Liečený na epilepsiu, žije v bytovke spolu s otcom. Neuhradené dane a poplatky 

za predchádzajúce roky,  VZN č. 2/2006, čl.3. 

B7. Žiadosť Miroslava Duždu, Ostrovany 187 -   Kresťanské spoločenstvo Evanjelium -  

o finančnú  pomoc vo výške 1500 € na zateplenie modlitebne – nelegálna čierna stavba. 

 

C. navrhuje 

 

k Žiadosti Jána Beliša, Mgr.  Sabinov a jeho brata Mareka Beliša Bzenov 79 - o pomoc 

a zrealizovanie odstránenia vzdušného vysokého napätia  a jeho uloženie do zeme resp. kábla  na 

pozemku na ktorom chcú začať s výstavbou rodinných domov (vedľa Jozefa Jendreka) –  

vypracovať štúdiu o prekládke VN siete a jej odsúhlasenia VSD ako aj spôsob financovania tejto 

prekládky a spôsobom financovania kompletných inžinierskych sietí v tejto lokalite. 



 

 

K bodu 14 - Záver 

 

Na  záver rokovania  Obecného zastupiteľstva  v Ostrovanoch  poďakoval starosta  obce poslancom  

a všetkým   prítomným za  účasť na  9. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva  a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Starosta obce: 

                                                                                                    Ing. Cyril  R e v á k 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Dezider Dužda 

 

Bartolomej Roják 

 

 

Zapísala: 

Martina Lukáčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- P R Í L O H Y  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2012 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 7 

 

 

 

 

K návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a viacročného rozpočtu na roky 2012-2014 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

A.  schvaľuje 

 

A1.  rozpočet obce v roku 2011 a viacročný rozpočet na roky 2012 a 2013 

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Návrh rozpočtu je v novej forme, tzv. programové rozpočtovanie samospráv podľa zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov – 

programový rozpočet je povinnosťou obce vypracovať od roku 2009 na tri roky  tj. 2012 – 2014. 

Tento rozpočet má podstatne zvýšiť informačnú hodnotu týchto dokumentov a súčasne sa majú 

vytvoriť základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou 

konfrontovať plány samosprávy so  skutočnosťou, tj. prezentovať v rozpočtoch ciele (výkonnosť 

samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie. 

Dôležitou súčasťou programového rozpočtovania je základný schválený dokument Zásady 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ostrovany, ktoré sú návodom na vypracovanie 

programového rozpočtu. 

 

Rozpočet na rok 2012 vychádza z plnenia rozpočtu obce za rok 2011 (súčasť príloh). V rozpočte sú 

zapracované všetky príjmy a výdavky podľa predloženej programovej štruktúry. 

 

1. Východiskové podklady - príjmová časť rozpočtu obce 

a)  Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. zo dňa 23.9.2004 

v znení neskorších predpisov 

b) Zákon  o  štátnom  rozpočte  na  rok  2012.  

c) Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje :  

- kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, 

ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len „daň“) obciam a vyšším územným celkom, 



- spôsob poukazovania výnosu dane obciam a vyšším územným celkom.  

 

 Výnos dane sa rozdelí obciam takto: 

a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru  

predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného v objeme 25 % koeficientom nadmorskej 

výšky stredu obce – 318 mnm, 1 840 obyvateľov k 1.1.2011,  

b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 

predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do 

veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty – koeficient 0,5,  

c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného 

koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia – 1767 prepočítaných osôb, 

d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na 

území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka – 119 osôb.  

 

Okrem týchto príjmov zo štátneho rozpočtu budú do rozpočtu obce plynúť prostriedky zo štátneho 

rozpočtu: 

- príjmy na zabezpečenie prenesených kompetencií zo štátu na obec na výkon stavebného úradu 

( poukazované na účet Spoločného obecného úradu v Sabinove okrem príspevku na cestnú dopravu 

a komunikácie, štátnu správu životného prostredia a dotácie na register obyvateľov). 

Ostatné príjmy v rozpočte obce sú výnosy miestnych daní a poplatkov a ostatné príjmy 

z finančných prostriedkov a dotácii. 

 

2. Východiskové podklady – výdavková časť rozpočtu obce 

 

Z rozpočtu obce v roku 2012 sa budú uhrádzať  výdavky na výkon samosprávnych pôsobností 

obce, výdavky na výkon preneseného výkonu štátnej správy, výdavky spojené so správou, údržbou 

a zhodnocovaním majetku obce, taktiež dotácie a výdavky na rozvoj obce  a ďalšie výdavky 

uvedené v návrhu rozpočtu obce na rok 2012. 
             

Na zasadnutí OZ sa bude prerokovávať návrh záväznej časti rozpočtu obce na rok 2012 a viacročný 

rozpočet – orientačný na roky 2013 a 2014. 

 

V prílohe Vám predkladám plnenie rozpočtu za rok 2011 v príjmovej a výdavkovej časti, 

záverečný účet za rok 2011 sa však nebudeme prerokovávať, tento prerokujeme až po overení 

účtovníctva audítorom a na tomto zasadnutí Vám bude slúžiť ako orientačný dokument k návrhu 

rozpočtu na rok 2012. 

 

V listinnej podobe Vám predkladám  

   -    návrh trojročného rozpočtu obce Ostrovany na rok 2012  - programový 

- návrh podrobného rozpočtu obce v príjmoch a výdavkoch na rok 2012 

- podrobné plnenie rozpočtu obce za rok 2011 

 

Podrobnejšie informácie k návrhu rozpočtu budú poskytnuté starostom obce na zasadnutí OZ. 

 

Odporúčam poslancom OZ rozpočet na rok 2012 si dôkladne preštudovať a prípadné zmeny 

a doplnky predniesť na zasadnutí OZ. 

Taktiež žiadam poslancov OZ o prípravu návrhu investičných akcií na rok 2012 a tieto predniesť 

na zasadnutí OZ. 

 

 Predseda komisie pre financie môže prerokovať návrh s finančnou komisiou. 

 

 Hlavný kontrolór obce predloží svoje pripomienky a návrhy k rozpočtu na rok 2012 na rokovaní 

OZ 



 

 

 

N Á V R H     R O Z P O Č T U 

         O B C E    O S T R O V A N Y    N A   R O K    2012 

====================================================================== 

 

 

 

 Čl. I. 

 

1. Celkové príjmy rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2012 sa určujú sumou  ...................... € 

    a celkové výdavky rozpočtu obce  Ostrovany sa určujú sumou                 ...................... €. 

 

2.  Rozpočet  obce  Ostrovany  sa  určuje  ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti. 

 

3.  Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a príspevky podľa schválených Zásad a VZN 

obce. 

 

4.  Finančné  prostriedky  poskytnuté  podľa  ods.  3  sa môžu použiť  výlučne na účely uvedené v  

     písomnej dohode o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce a rozhodnutí starostu obce o poskytnutí     

     finančného príspevku. 

 

5.  Poskytnuté finančné prostriedky dotácií  podliehajú  zúčtovaniu s rozpočtom obce podľa VZN  

     obce.  

Čl. II. 

 

1.  Obec tvorí  sociálny fond  vo  výške  1 %  hrubých miezd  v zmysle zákona. 

 

2.  Použitie sociálneho fondu je vymedzené v zákone o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou  

     vyššieho stupňa na príslušný rok. 

 

Čl. III. 

 

1. Starosta obce môže v  priebehu roka upraviť záväzné limity rozpočtu  obce . 

 

2. Opatreniami  podľa  čl.  III.  ods.  1  môžu  byť upravené výdavky jednotlivých oddielov  

    rozpočtu obce najviac o 5 %. 

 

3. Opatreniami podľa  čl. III.   ods. 1  môžu byť  prekročené celkové  výdavky rozpočtu obce 

uvedené   

    v čl. I. ods. 1 najviac o 5 %. 

 

 

 

 

                                                                                        Starosta obce: 

                                                                                        Ing. Cyril  R E V Á K  v.r. 

 

 

 

 

 

 



Programový rozpočet obce Ostrovany 

na roky  2012 - 2014 
                                                     
 

Programový rozpočet Obce Ostrovany na roky 2012-2013 je zostavený v súlade    

s týmito právnymi predpismi: 

 so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

 s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve v znení neskorších predpisov, 

 so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

 so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov, 

 s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 

klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,  

 v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Ostrovany.  

 

 

Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2012  
 

          Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel 

medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. 

 

         Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými 

výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov 

a aktivít. Pre roky 2012-2014 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavujú 20  podprogramov 

slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov v štruktúre : 

 

Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola                                                                              

 Podprogram: 1.1. Manažment                                                                            

 Podprogram: 1.2. Členstvo v združeniach miest a obcí                                     

            Podprogram: 1.3.        Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce               

Program 2:   Služby občanom 

 Podprogram: 2.1. Správa cintorína  

 Podprogram: 2.2. Verejné osvetlenie  

            Podprogram: 2.3.        Miestny rozhlas  

            Podprogram: 2.4.        Požiarna ochrana    

            Podprogram: 2.5.        Veterinárna starostlivosť                                     

Program 3:   Odpadové hospodárstvo                                                                                

 Podprogram: 3.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu 

            Podprogram: 3.2.       Správa a údržba kanalizácie a ČOV                  

Program 4:   Vzdelávanie                                                                                                 

 Podprogram: 4.1. Materská škola                                                                                                                           

 Podprogram: 4.2. Školská jedáleň pri MŠ  

Program 5:    Šport                                                 



             Podprogram: 5.1. Rekreačný  a klubový šport 

Program 6:    Kultúra                                                 

             Podprogram: 6.1. Knižnica 

             Podprogram: 6.2.       Kultúrne a športové podujatia                                

Program 7:   Prostredie pre život                                                                                                 

 Podprogram: 7.1. Verejná zeleň                                                                                                                           

 Podprogram: 7.2. Rozvoj obce 

            Podprogram: 7.3. Bývanie 

Program 8:   Sociálne služby                                                                                                 

 Podprogram: 8.1. Starostlivosť o starých občanov                                                                                                                           

 Podprogram: 7.2. Jednorazové dávky sociálnej starostlivo 

          

 Návrh Programového rozpočtu Obce Ostrovany na roky 2012-2014 je uvedený 

v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2014 nie je v zmysle § 9 ods.3 

zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.          

 
 

Prehľad príjmov rozpočtu obce na rok 2012 - 2014 

  

Celkové príjmy obce sú rozpočtované vo výške a v štruktúre:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. B e ž n é    p r í j m y  ................................................................................. 412 100 € 

1.1. Daňové príjmy ............................................................................................... 345 000  €  

1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ........................ 329 000 € 

Podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej  

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane 

z príjmov  fyzických osôb (tzv. podielové dane) je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos 

dane sa rozdeľuje podľa kritérií podľa nariadenia vlády č. 623/2007 Z.z. o rozdeľovaní výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve, ktorých rozpis je zverejnený Ministerstvom financií SR.  

 

1.1.2. Daň z nehnuteľnosti ...................................................................................   9 500 € 

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Člení sa na daň 

z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je 

rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Nerozpočtujú sa nedoplatky na týchto daniach 

z minulých rokov ( 6 955 € ). 

 

 

 

Príjmy v roku          2012 
€ 

        2013 
€ 

2014 

€ 

Bežné príjmy 376 600 391 664,00 395 430,00 

          - daňové príjmy 345 000   

          - nedaňové príjmy   26 600   

          - granty     5 000   

Kapitálové príjmy            0   

Finančné operácie   35 500   

 

Príjmy spolu 

412 100   



1.1.3. Daň za psa ….................................................................................................... 300 €      

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes 

umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes 

so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

1.1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva ......................................................  200 € 

 Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na 

poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, 

skládky, trvalé parkovanie vozidla). 

  

1.1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad .....................   6 000 € 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona 

č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce. Nerozpočtujú sa nedoplatky na tomto poplatku z minulých rokov ( 11 532 € ). 

 

1.2. Nedaňové príjmy ............................................................................................ 26 600 € 

  

1.2.1. Príjmy z prenajatých budov ........................................................................ 4 300 € 

 Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom bytových domov.  

  

1.2.2. Správne poplatky ..........................................................................................    500 € 

  Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných 

kníh, osvedčovanie podpisu a kópie dokumentu, za vydanie rybárskych  lístkov, územné a stavebné 

žiadosti  a pod. 

 

1.2.3. Cintorínske poplatky .....................................................................................   100 € 

 Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne. 

 

1.2.4. Režijné náklady ............................................................................................. 2 200 € 

 Platby za výdavky na prípravu jedál pre dôchodcov (energie, mzdy a odvody). 

 

1.2.5. Platby za pripojenie na internet ..................................................................  4 800 € 

 Poplatok za pripojenie sa odberateľa  na obecnú WiFi internetovú sieť ( v súčasnosti 

neobmedzené pripojenie poplatok mesačne 7 € ). 

 

1.2.6. Za odpadové nádoby ......................................................................................  100  € 

 Príjem za odpredaj popolníc 110 litrových ( 13,30 € ).. 

 

1.2.7. Poplatky za stočné ....................................................................................... 13 200 € 

 Príjem za odvádzanie odpadových vôd  verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej 

ČOV. Nerozpočtujú sa nedoplatky za minulé roky na poplatku za odvádzanie odpadových vôd  

verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej ČOV ( 10 079 € ). 

 

1.2.8. Poplatky MŠ ....................................................................................................   250 € 

 Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ. 

 

1.2.9. Úroky  ..  .......................................................................................................... 1 000 € 

  Príjmy z finančných účtov vedených v banke.   

  



1.2.10. Ostatné príjmy od FO  .................................................................................    150 € 

 Príjmy za nájom majetku obce, za prenájom obecných priestorov a iné náhodne príjmy. 

 

1.3. Granty  .............................................................................................................    5 000 € 

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej 

štruktúre: 

1.3.1. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ........................     600 € 

                                        

1.3.2. Dotácia na prenesený výkon št. sp. v oblasti ŽP ...........................................    200 €  

1.3.3. Dotácia na predškolskú výchovu .................................................................... 4 200 €  

 

2.  Kapitálové    príjmy .......................................................................................   0,00   €          

 

3.  Finančné operácie ..........................................................................................   35 500 € 

 

3.1.  Zostatok hospodárenia z minulých rokov ......................................................    35 500 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry 

 na rok 2012 – 2014  

 

Celkový sumár bežných 

výdavkov podľa rokov 
2012 2013 2014 



Rozpočet výdavkov  (v €) 272 300 280 3720 283 065 

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (str. 6 )   

Rozpočet programu (v €) 
95 800 99 632 100 590 

Program 2:  Služby občanom (str. 8 )   

Rozpočet programu (v €) 16 600 17 264 17 430 

Program 3: Odpadové hospodárstvo (str. 10 )   

Rozpočet programu (v €) 37 800 34 412 34 740 

Program 4: Vzdelávanie  (str. 11 )   

Rozpočet programu (v €) 74 200 77 168 77 910 

Program 5: Šport  (str. 12 )   

Rozpočet programu (v €) 6 600 6 864 68 930 

Program 6: Kultúra  (str. 13 )   

Rozpočet programu (v €) 3 400 3 536 3 570 

Program 7: Prostredie pre život (str. 14 )   

Rozpočet programu (v €) 26 900 27 976 28 245 

Program 8: Sociálne služby  (str. 15 )   

Rozpočet programu (v €) 13 000 13 520 13 650 

Kapitálové výdavky 

podľa rokov 
2012 2013 2014 

Rozpočet programu (v €) 108 800 0 0 

Výdavky spolu podľa 

rokov 
2012 2013 2014 

Rozpočet programu (v €) 412 100 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky podľa programovej štruktúry 

 

 

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 

 

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Ostrovany a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti 

pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a 

športového života, vzdelávania a bezpečnosti. 

 2012 2013 2014 



Rozpočet programu 

(v €) 
95 800 99 632 100 590 

Komentár k programu: 

 Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na  

efektívnosť  pri vynakladaní verejných zdrojov obce a zároveň na  prezentovanie zámerov 

samosprávy obce. Plnením cieľov vytvára Obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný 

život všetkých obyvateľov obce v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie 

tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu obce,  poslancov obecného zastupiteľstva, 

účasti obce v regionálnych a celoštátnych organizácií, s riadením  investícií, s územným  

plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou,  s výkonom kontroly činnosti samosprávy. 

Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického 

plánovania a získavania finančných zdrojov z EU. V programe je zahrnutá aj správa a údržba 

budovy obecného úradu a komunitného centra. 

 

Podprogram 1.1: Manažment  

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
87 200 90 688   91 560 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Kontinuita rozvoja obce 

 

- Účinné a kontinuálne riadenie 

obecného úradu 

-  Funkčná pravidelná a plynulá 

činnosť  samosprávnych orgánov 

obce 

- Účinné napĺňanie rozhodnutí OZ 

 

-  Súlad činností obce s právnymi 

predpismi 

-  Dôsledná nezávislá kontrola 

hospodárenia obce 

- Predpokladaný počet podaných 

projektov a žiadostí o cudzie zdroje 

- Počet porád starostu s pracovníkmi 

obce za mesiac 

-Počet zasadnutí obecného 

zastupiteľstva 

 

- Percento splnených úloh uložených  

OZ v stanovenom termíne 

- Počet uskutočnených kontrol za rok 

hlavným kontrolórom obce 

- Počet auditov hospodárenia obce 

 

5 

 

1 

 

5 

 

 

100% 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentár k podprogramu:  
Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s odborným zabezpečením 

chodu obce vo všetkých oblastiach, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, aktivity  

a činnosti obce súvisiace s administratívnou a správnou agendou obce, rozpočtovou a daňovou 

politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva,  kontrolnú a audítorskú činnosť, zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, činnosť hlavného kontrolóra obce a audit hospodárenia obce. Patria sem  

výdavky na mzdy a  poistné zamestnancov obecného úradu, vrátane starostu a hlavného kontrolóra, 

cestovné výdavky na pracovné cesty zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný 

materiál – kancelársky materiál, nábytok, čistiace potreby a reprezentačné výdavky,  servis 

a údržba kancelárskej techniky a služby, ktoré zahŕňajú audit, poplatky banke a iným subjektom,  

prídel do sociálneho fondu , poistné hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, povinné 

vzdelávanie starostu obce a  školenia zamestnancov, odmeny členom obecného zastupiteľstva, 

náklady na prevádzku osobného motorového vozidla.   

 

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Mzdy a odvody 53 840,00 55 993,60 56 532,00 

Cestovné 100,00 104,00 105,00 

Poštové a telekomunikačné služby 1 150,00 1 196,00 1 207,50 

Všeobecný materiál 4 140,00 4 305,60      4 347,00 



Prevádzka osobného mot. vozidla 1 550,00 1 612,00 1 627,50 

Servis a údržba výpočt. techniky 1 100,00 1 144,00 1 155,00 

Nájomné za nájom pozemkov SPF 200,00 208,00 210,00 

Služby 12 050,00 12 532,00 12 652,50 

Transfery 4 070,00 4 232,80 4 273,50 

Splácanie úrokov z úveru 9000,00 9360,00 9450,00 

 

Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach miest a obcí  

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
450 468 472,50 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Prístup k aktuálnym trendom 

v riedení samosprávy a účasť obce na 

zasadnutiach týchto združení 

 

- Počet združení, v ktorých je obec 

členom 

- Počet účastí na zasadnutiach týchto 

združení 

2 

4 

 

Komentár k podprogramu:  

 

         Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska a členom Hornotorysského regionálneho 

združenia. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto 

organizáciách.  

 

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Členské príspevky ZMOS, ZOHTR 450,00  468,00 472,50  

 

Podprogram 1.3:  Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce 

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
8 150 8 476 8 557,50 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Transparentné nakladanie 

s majetkom obce 

- počet revízií- PO, ELI, kotly 3  

Komentár k podprogramu:   

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu 

a komunitného centra. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na   energie, revízie a 

údržbu.   

 

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Elektrická energia    3 950,00  4 108,00  4 273,50  

Plyn 2 200,00  2 288,00  2 310,00  

Revízie - PO,ELI,kotly  500,00  520,00  525,00  

Údržba budov 1 500,00  1 560,00  1 575,00  

 

Program 2:  Služby občanom  

 

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce  



 2012 2013 2014 

Rozpočet programu 

(v €) 
16 600 17 259 17 461 

Komentár k programu:  

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych 

služieb, vysielanie obecného rozhlasu a údržba verejného osvetlenia, podpora kultúrnych aktivít 

poskytnutím priestorov v miestnom komunitnom centre, podpora športových aktivít, zabezpečenie 

opatrovateľskej služby (podľa potreby) a príspevky a drobné služby pre občanov formou menších 

dobrovoľných prác v spolupráci s ÚPSVR a knižničné služby s bohatým knižným fondom. V rámci 

programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Všetky služby občanom 

sú poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na 

prvom mieste. 

 

Podprogram 2.1: Správa cintorína  

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
300 312 315 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Správa, prevádzkovanie a údržba 

cintorína  

- počet udržiavaných hrobových 

miest 

- výmera udržiavanej plochy 

22 

4200 m
2
 

 

Komentár k podprogramu: 

 Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín, jeho údržbu, správu a prevádzku odborne 

spôsobilou osobou. 

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Prevádzkovanie cintorína 170,00  176,80 178,50  

údržba cintorína 130,00  135,20  136,50  

 

Podprogram 2.2:  Verejné osvetlenie 

 2011 2012 2013 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
11 900 12 407,20 12 526,50 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Efektívna prevádzka a funkčné 

verejné osvetlenie v obci  

 

- Počet prevádzkovaných svetelných 

bodov 

- Celková svietivosť svetelných 

bodov  

67 

95% 

 

Komentár k podprogramu: 

 Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné 

prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, opravy, údržbu a na materiál 

potrebný na jeho prevádzku. V rozpočte je aj nedoplatok za odobratú el. energiu v roku 2011. V 

júli 2010 obec vypracovala a podala  žiadosť na rekonštrukciu a modernizácia verejného 

osvetlenia, ktorá by mala byť zabezpečená externým dodávateľom a financovaná z fondov 

Európskej únie a kapitálových výdavkov rozpočtu obce. Ak by v roku 2012 konečne hodnotiaca 

komisia schválila dotáciu na túto akciu bola by v návrhu investičných akcií pre rok 2012. Zámerom 

je výrazná úspora prevádzkových nákladov.  

 



Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Elektrická energia 10 800,00 11 232,00  11 340,00  

Všeobecný materiál 100,00  104,00  105,00  

Opravy, údržba VO 1 000,00  1 040,00  1 050,00  

 

Podprogram 2.3:   Miestny rozhlas 

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
130 135,20 136,50 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- kvalitná informovanosť obyvateľov 

o aktuálnom dianí v obci 

- Počet reproduktorov v obci  

- Pokrytie obce vysielaním v MR 

50 

100% 

 

Komentár k podprogramu: 

 V rámci podprogramu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácii 

obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky 

predstavujú bežné výdavky na údržbu zrekonštruovaného a zmodernizovaného  obecného rozhlasu.  

 

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

údržba miestneho rozhlasu 130,00  135,20  136,50  

 

Podprogram 2.4:  Požiarna ochrana  

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
170 176,80 178,50 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Minimalizovať riziko vzniku 

požiarov na území obce 

- Počet realizovaných prehliadok 

budov za rok 

30 

 

 

 

Komentár k podprogramu:  

 

 Podprogram zahŕňa náklady na materiál a za výkon preventívnych prehliadok – prevencia 

proti požiarom. 

 

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Prevencia požiarov  170,00  176,80 178,50  

 

Podprogram 2.5:  Veterinárna starostlivosť  

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
3 000 3 120 3 150 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 



- Likvidácia epidemiologicky 

nebezpečných hlodavcov a ochrana 

životných podmienok obyvateľov  

- odchyt túlavých psov 

- počet plánovaných zásahov počas 

roka  

- podľa potreby 

2 

 

 

 

 

Komentár k podprogramu: 

 Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov, odchyt túlavých 

psov a iné veterinárne opatrenia. Financujú sa služby za tieto úkony.    

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Veterinárna prevencia 3 000,00  3 120,00  3 150,00  

 

Podprogram 2.6:  Podpora občianskych združení  

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
1 100 1 144 1 155 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- podpora voľnočasových aktivít detí 

a mládeže  

- podpora spoločenských stretnutí 

obyvateľov obce a rodákov 

- počet plánovaných podujatí počas 

roka  

- počet stretnutí 

8 

 

1 

 

 

 

Komentár k podprogramu: 

 Podprogram predstavuje podporu organizácii a združení v obci s na využitie voľného času 

detí, mládeže, dospelých a rodákov z obce. Financujú sa aktivity  týchto organizácii a združení.    

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Občianskym združeniam a nadáciám 1 100,00  1 144,00  1 155,00  

 

Program 3:  Odpadové hospodárstvo  

 

Zámer: Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva.. 

 2012 2013 2014 

Rozpočet programu 

(v €) 
37 800 34 412 34 740 

Komentár k programu: 

 Obec Ostrovany je v zmysle platných právnych predpisov povinná  zabezpečovať činnosti 

spojené s nakladaním a likvidáciou komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iných 

odpadov na svojom území od fyzických a právnických osôb. Ďalej tento program zahŕňa činnosti 

a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci. 

 

Podprogram 3.1: Odvoz a zneškodňovanie odpadu 

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
20 000 15 900 16 050 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 



- Odvoz komunálneho odpadu 

a separovaného odpadu z obce 

- Objem vyprodukovaného odpadu za 

rok v tonách 

- Podiel vyseparovaného odpadu z  

komunálneho odpadu za rok  

140 

 

6% 

 

 

 

Komentár k podprogramu: 

 Obec zabezpečuje likvidáciu odpadov spojenú so zberom, vývozom a uložením 

komunálneho odpadu na  skládku odpadu, separovaný zber druhotných surovín (sklo, plasty, 

elektroodpad, nebezpečné odpady) a veľkoobjemový odpad. Z rozpočtu obce  sú vyčlenené 

finančné prostriedky na  bežné výdavky spojené s touto činnosťou a na nákup odpadových nádob. 

V roku 2012 sú plánované  finančné prostriedky na nákup asi 150 ks odpadových nádob pre 

domácnosti v   Rómskej osade. 

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Nákup odpadových nádob 5 000,00  300,00  300,00  

Odvoz TKO    15 000,00 15 600,00  15 750,00  

 

 

Podprogram 3.2:  Správa a údržba kanalizácie a ČOV 

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
17 970 18 688,80 18 868,50 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Zlepšenie životného prostredia 

a čistota podzemných vôd 

 

- Počet napojených domácností na 

verejnú kanalizačnú sieť  

- Počet nových prípojok na verejnú 

kanalizačnú sieť v roku 

77% 

 

5 

 

 

 

Komentár k podprogramu:   
 Obec vlastní a spravuje obecnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd, na ktorej je 

zamestnaný na 3 hodiny denne jeden zamestnanec. Prevádzkovateľom obecnej kanalizácie a ČOV 

je EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Veľký Slavkov.  Finančné prostriedky predstavujú bežné 

výdavky na mzdy a odvody zamestnanca v nepretržitej týždennej prevádzke, platby za 

spotrebovanú elektrickú energiu, náklady na materiál (čistiace a dezinfekčné prostriedky, náhradné 

diely ...), údržbu kanalizácie a platby za prevádzkovanie a povinné rozbory odpadových vôd. 

 

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Mzdy a odvody 3 400,00 3 536,00 3 570,00 

Elektrická energia  8 000,00  8 320,00 8 400,00 

Všeobecný materiál 400,00  416,00  420,00  

Údržba kanaliz. a prevádzkovanie ČOV 6 000,00 6 240,00 6 300,00 

 

 

Program 4:  Vzdelávanie   

Zámer: Kvalitný predškolský systém pre potreby obce Ostrovany. 

 2012 2013 2014 

Rozpočet programu 

(v €) 
74 200 77 168 77 910 

 

Komentár k programu: 



 Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti 

o najmenších – deti v predškolskom veku. Obec Ostrovany zabezpečuje prevádzku materskej školy 

a školskej jedálne. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre 

žiakov materskej školy a zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva 

školstva č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

306/2008 Z.z. o materskej škole.  

 

Podprogram 4.1:  Materská škola 

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
58 300 60 632 61 215 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- kvalitná výchova detí v MŠ  

- príprava detí v predškolskom veku 

na vstup do ZŠ. 

- Spokojnosť rodičov detí 

- Počet zaškolených detí vo veku 5-6 

rokov  

100% 

30 

 

 

Komentár k podprogramu: 

 V podprograme sú všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu 

materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy. Finančné 

prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky 

do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako je elektrická energia, plyn, 

poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál  a údržba materskej školy a školskej jedálne 

. 

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Mzdy a odvody 45 770,00 47 600,80  40 058,50 

Energie, telekomunikačné služby 4 550,00 4 732,00 4 777,50 

Všeobecný materiál 3 680,00 3 827,20 3 864,00 

Údržba školského zariadenia 2 000,00  2 080,00  2 100,00  

Služby 2 300,00 2 392,00 2 415,00 

 

 

Podprogram 4.2:  Školská jedáleň pri MŠ 

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
15 900 16 536 16 695 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Vyvážené a zdravé stravovanie 

v školskej jedálni pre deti  

- Počet odobraných jedál v roku 6000  

 

Komentár k podprogramu:  
 Podprogram zahŕňa výdavky  na mzdy a odvody pracovníkov školskej jedálne. Ostatné 

bežné výdavky sú zahrnuté v podprograme Materská škola.  

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Tarifné platy a odvody ŠJ 15 900,00  16 536,00  16 695,00  

 

 

Program 5:  Šport   

 

Zámer: Vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce. 



 2012 2013 2014 

Rozpočet programu 

(v €) 
6 600 6 864 6 930 

Komentár k programu: 

 V programe sa zabezpečuje údržba športových zariadení obce, ktoré využíva verejnosť, 

podporujú sa športové kluby a masové športové podujatia.    

 

Podprogram 5.1:  Rekreačný  a klubový  šport 

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
6 600 6 864 6 930 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Športové podujatia pre deti, mládež 

a dospelých 

- Vhodné podmienky pre rozvoj 

telesnej kultúry a športu 

- Počet zorganizovaných podujatí za 

rok 

- Počet podporených druhov športov 

za rok 

5 

 

4 

 

 

Komentár k podprogramu: 

 Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu športovísk, energie a bežnej dotácie pre 

telovýchovnú jednotu, tiež  podporované športové akcie v obci, alebo s obcou súvisiace.  

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Elektrická energia 1 300,00  1 352,00  1 365,00 

Údržba športových zariadení 1 000,00  1 040,00  1 050,00  

Športové podujatia 600,00  624,00  630,00  

Transfer pre TJ 3 700,00  3 848,00  3 885,00  

 

 

Program 6:  Kultúra   

 

Zámer: Udržanie  kultúry a spoločenských aktivít pre každého. 

 2012 2013 2014 

Rozpočet programu 

(v €) 
3 400 3 536 3 570 

Komentár k programu:  
 Program predstavuje aktivity a činnosti súvisiace so zabezpečením kultúrnych potrieb 

občanov – organizáciu  kultúrnych, spoločenských a spoločensko-športových akcií pre občanov 

a návštevníkov obce a  prevádzkovanie knižnice. 

 

Podprogram 6.1:  Knižnica 

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
900 936 945 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- knižné služby pre občanov obce   

- dostupnosť literatúry pre všetky 

vekové a sociálne vrstvy 

- počet členov knižnice 

- počet novozakúpených kníh za rok 

 

80 

60 

 

 

Komentár k podprogramu:  



   V podprograme sú vyčlenené  finančné prostriedky na odmenu pre knihovníka a nákup 

knižničného fondu do obecnej knižnice. Obec požiadala o dotáciu, na nákup kníh a internetizáciu 

knižničných služieb v knižnici, Ministerstvo kultúry SR.   

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Knihy 700,00  728,00  735,00  

Odmeny na základe dohôd 200,00  208,00  210,00  

 

Podprogram 6.2:    Kultúrne  a športové  podujatia 

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
2 500 2 600 2 625 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Podpora organizovania 

spoločensko-kultúrnych podujatí 

v obci pre každú vekovú kategóriu   

- Možnosti organizovania rôzných 

aktivít komunitným skupinám 

- Počet usporiadaných podujatí 

 

 

- Počet aktivít záujmových združení 

za rok 

10 

 

 

4 

 

 

Komentár k podprogramu: 

 Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením a organizáciou  

kultúrnych, spoločenských a spoločensko-športových akcií pre deti, mládež a dospelých obce 

a návštevníkov obce ako napr.  osláv Dňa matiek, deň detí, podujatia k mesiacu úcty k starším, 

vianočného a novoročného stretnutia občanov a detí, osláv jubilujúcich občanov nad 60 rokov, 

spoločensko-športového dňa obce, futbalových turnajov a pod.  

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Kultúrne podujatia 2 500,00  2 600,00  2 625,00  

 

Program 7:  Prostredie pre život 

 

Zámer: Príjemné a zdravé prostredie pre život prácu a oddych občanov a návštevníkov obce 

Ostrovany. 

 2012 2013 2014 

Rozpočet programu 

(v €) 
26 900 27 976 28 245 

Komentár k programu:  
 Program zahŕňa činnosti a aktivity pre udržanie a skvalitnenie životného prostredia pre 

život obyvateľov a návštevníkov obce. Zahrnuté sú činnosti v oblasti údržby verejnej zelene 

a verejných priestranstiev, rozvoja obce a bývania. 

 

Podprogram 7.1:   Verejná zeleň  

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu ((v €) 
 1 000 1 040 1 050 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Údržba verejnej zelene a verejných 

priestranstiev v obci 

- Revitalizácia plôch zelene v obci   

- Celková udržiavaná plocha verejnej 

zelene a verejných priestranstiev v m
2
 

- Počet ks vysadených drevín za rok 

40000 m
2
 

 

100 

 

 

Komentár k podprogramu: 



  Podprogram zahŕňa materiálne výdavky na údržbu verejnej zelene a verejných 

priestranstiev v obci ako aj náklady na revitalizáciu zelene v obci.  

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

údržba verejnej zelene 1 000,00 1 040,00  1 050,00  

 

 

Podprogram 7.2:  Rozvoj  obce 

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
22 800 23 712 23 940 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Udržať pracovné návyky u 

dlhodobo nezamestnaných občanovi 

- Počet dlhodobo nezamestnaných 

zapojených do aktivačnej činnosti 

240  

Komentár k podprogramu: 
  Podprogram zahŕňa náklady  na pohonné hmoty a mazivá pre stroje a zariadenia, ktoré 

používa obec v súvislosti s údržbou komunikácii v zime, motorového kosenia majetku obce, 

povinného poistenie týchto strojov a zariadení, náklady na prepravné služby súvisiace s drobnou 

výstavbou v obci. Tieto práce sa zabezpečujú prevažne nezamestnanými občanmi  v rámci menších 

obecných služieb ( aktivačná činnosť) na základe dohody s ÚPSVaR, prostredníctvom, ktorých sa 

financujú výdavky súvisiace s prácou koordinátorov,  nákup náradia a vybraných druhov materiálu 

bezprostredne používaného pri týchto prácach. Ďalej mzda, odvody a stravné pre údržbára obce, 

ktorý je v pracovnom pomere  v kumulovanej funkcii koordinátora AČ a  má na starosti aj riadenie 

MOS.   

Sú tu zahrnuté aj výdavky pre prevádzkovateľa WiFi obecnej internetovej siete, ktoré sa 

refundujú z poplatkov za pripojenie na internetovú sieť občanmi obce. 

Výdavky na geometrické plány v súvislosti s nakladaním s majetkom obce a výstavbou 

v obci.  

 

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Palivo a oleje 500,00  520,00 525,00  

Údržba a opravy strojov 300,00  312,00  315,00  

Poistenie motorových vozidiel 250,00  260,00  262,00  

Prepravné a nájom doprav.prostr. 1 000,00  1 040,00  1 050,00  

Mzdy AČ a odvody AČ 9 400,00 9 848,80 9 943,50 

Poplatky za pripojenie do siete Internet 4 800,00  4 992,00  5 040,00 

Všeobecný materiál 830,00  863,20  871,50  

Geometrické plány  5 000,00  5 200,00 5 250,00 

Stravné AČ 650,00  676,00  682,50  

 

Podprogram 7.3:  Bývanie 

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
 3 100 3 224 3 255 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Starostlivosť o nájomne byty v obci - Počet bytov 16  

Komentár k podprogramu: 

  Podprogram zahŕňa náklady  na elektrickú energiu a údržbu a opravy bytových domov 

v rómskej osade. 



 

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Elektrická energia 800,00  832,00  840,00  

Údržba bytových domov 2 300,00  2 392,00  2 415,00  

 

 

Program 8:  Sociálne služby 

 

Zámer: Pomoc samosprávy  pre obyvateľov obce Ostrovany. 

 2012 2013 2014 

Rozpočet programu 

(v €) 
13 000 13 520 13 650 

Komentár k programu:  
 Program zahŕňa aktivity súvisiace so starostlivosťou o deti, dôchodcov a sociálne 

odkázaných občanov.  

 

Podprogram  8.1:  Starostlivosť o starých občanov 

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
10 000 10 400 10 500 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Stravovanie pre občanov 

poberajúcich starobný a invalidný 

- Umiestnenie občanov v zariadení 

sociálnych služieb pre seniorov 

- Počet dôchodcov odoberajúcich 

obedy zo školskej jedálne  

- Počet umiestnených občanov 

6 

2 

 

 

Komentár k podprogramu:  
   Podprogram zahŕňa mzdové náklady pomocnej sily, kuchárky a vedúcej jedálne v školskej 

jedálni, ktorá je súčasne aj vývarovňou pre dôchodcov. Stravná jednotka je 2,54 € z toho réžia 1,42 

€ a náklady na suroviny 1,12 €. 

V tomto podprograme sú zahrnuté aj ekonomicky oprávnené náklady na prevádzku pre zariadenie 

sociálnych služieb, kde je umiestnený občan s trvalým pobytom na území obce.     

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Výdavky pre domovy dôchodcov 
   

10 000,00   10 400,00 10 500,00 

 

 

 

Podprogram  8.2:   Jednorazové  dávky  sociálnej  pomoci 

 2012 2013 2014 

Rozpočet 

podprogramu (v €) 
3 000 3 120 3 150 

 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Pomoc sociálne slabším 

obyvateľom obce v zložitých 

sociálnych situáciách 

- Účinná pomoc rodinám na 

zmiernenie hmotnej núdze 

- Predpokladaný počet poberateľov 

príspevkov za rok spolu  

 

- Počet poberateľov dávky pre rodiny 

s deťmi za rok spolu 

10 

 

 

10 

 

 



Komentár k podprogramu:  
 Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na poskytovanie jednorazových dávok sociálnej 

pomoci pre občanov v núdzi a jeho súčasťou sú výdavky pre deti umiestnené v detských 

domovoch.  

Príspevky sa poskytujú podľa Zásad, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo max. vo výške 100 €. 

Finančný príspevok sa poskytuje na základe žiadosti 

Výdavky podprogramu podľa rokov 2012/ € 2013/ € 2014/ € 

Dávky v hmotnej núdzi 1 000,00  1 040,00  1 050,00  

Príspevok pre deti v DD    2 000,00  2 080,00  2 100,00  

 

 

 Ostrovany  február 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE  OSTROVANY   NA ROKY  2012-2014 

         A 

K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2012 

 

 

 

V zmysle  § 18  ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2012. 

Moje stanovisko som spracovala na základe návrhu rozpočtu výdavkov na rok 2012 

v programovom členení , návrhu viacročnému rozpočtu obce na roky 2012-2014 dôvodovej správy 

k  návrhu rozpočtu obce na rok 2012 – 2014 a návrhu na uznesenie, ktoré  bolo zverejnené  

spôsobom obvyklým v zmysle zákona 369/1990 Z.z. na webovej stránke obce. 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA. 

Pri spracovaní  stanoviska som vychádzala z posúdenia z predloženého návrhu rozpočtu obce na 

rok 2012 a viacročného programového rozpočtu na roky 2012-2014 

 

1.Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými predpismi 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh 

rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov, nariadení a zásad :  

- č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov  územnej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 3 predmetného zákona 

je určená výška v percentuálnom vyjadrení výnosu dane z príjmov na príslušný rok, 

-č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , 

- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení zmien a doplnkov,  

- č.597/2003 Z.z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov a ostatných súvisiacich predpisov. 

- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 08.12.2004 v znení zmien a doplnkov, ktorým 

sa stanovuje druhová klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  

- Zásady hospodárenia s majetkom obce Ostrovany a platnými VZN  

 

 

1.2. Súlad so všeobecno-záväznými nariadeniami obce 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecno-záväznými nariadeniami obce – 

VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady ako aj 

Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

 Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce Ostrovany a na webovej stránke obce 

v zákonom stanovej lehote, t.j. viac ako 15 dní pred jeho schválením OZ, v súlade s § 9 zákona 

SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu obce: 

Návrh rozpočtu bolo spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s MF  SR  

č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie v neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov 

územnej samosprávy 



Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy 

na roky 2009-2011 MF/11158/2008-411,  uverejnenej vo finančnom spravodajcovi č.2/2011 

  

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 

Návrh rozpočtu obce Ostrovany vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej 

správy  na roky 2012-2014, z vývoja hospodárenia obce v roku 2011 a z predchádzajúcich 

sledovaných rokoch uvedených v účtovných výkazoch za uplynulé rozpočtové obdobie. 

Pre nasledujúce roky je rok 2012 pre obce a mestá ešte stále rokom problémovým, preto je 

dôležité analyzovať potrebu finančných prostriedkov pre obcou stanovené priority  pri zohľadnení 

prípadného poklesu príjmov. 

 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU OBCE        

 Návrh rozpočtu obce Ostrovany je spracovaný podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územne samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, v členení podľa § 9, ods.1 citovaného zákona na: 

a) rozpočet na príslušný rok 2012, 

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku  - na rok 2013 

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – na 

rok 2014 

Návrh rozpočtu zohľadňuje tvorbu programov, naplnenie ich zámerov a cieľov podľa príslušných 

položiek a pod položiek. Viacročný rozpočet na roky 2012-2014 je zostavený v rovnakom členení., 

v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný 

rozpočtový rok 2011 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky majú orientačný 

charakter, ich ukazovatele, zámery a ciele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. 

Rozpočet sa člení na: 

a) bežný rozpočet, 

b) kapitálový rozpočet, 

c) finančné operácie. 

Vo viacročnom rozpočte na roky 2012-2014 sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu 

v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, 

k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, právnickým 

osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu obce. 

 

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOĆTU 

 

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2012-2014 a návrhu 

rozpočtu na rok 2012, ktorý obsahuje východiská tvorby rozpočtu, vývoj príjmovej a výdavkovej 

časti bežného a kapitálového rozpočtu v predložených kvantitatívnych ukazovateľoch podľa 

programovej štruktúry rozpočtu. Obsahuje jednotlivé programy, podprogramy a prvky 

s príslušnými zámermi a cieľmi programov, podprogramov a prvkov. 

Návrh rozpočtu na rok 2012 je vyrovnaný a predpokladá: 

celkové príjmy: 416 600 € 

celkové výdavky: 416 600 € 

Druhová a typová skladba rozpočtu 

 

Rok         2012     2013     2014 

PRÍJMY     416 600 391 664 395 430 

Bežné príjmy     376 600 391 664 395 430 

Kapitálové príjmy      

Finančné operácie               40 000        

Rok         2012     2013     2014 

VÝDAVKY     416 600 271 220 273 825 

Bežné výdavky    265 500 271 220 273 825  

Kapitálové výdavky    151 100 



Finančné operácie     

 

Rok         2012     2013     2014 

ROZDIEL           0 

Bežné výdavky     111 100  

Kapitálové výdavky    -151 100 

Finančné operácie       40 000  

 

 

 Bežný rozpočet je charakterizovaný príjmami  376 600 € a výdavkami v celkovej výške 265 

500 €. Bežný rozpočet je prebytkový s finančným prebytkom 111 100 €, ktorý spolu s finančnými 

operáciami 40 000 € vykrýva schodok kapitálového rozpočtu 151 100 €.. Bežné príjmy sa odvíjajú 

z týchto základných zdrojov: zo štátneho rozpočtu, vlastných príjmov obce a z ostatných 

nerozpočtovaných príjmov. 

 Rozpočet príjmov: 

Z hľadiska štruktúry predpokladaného objemu príjmov je zrejmé, že podielové dane vo výške 

329 000 € predstavuje najväčšiu a najvýznamnejšiu zložku návrhu bežného rozpočtu čo sa týka 

objemu finančných zdrojov t.j. 87,36 % z bežných príjmov. Predpokladaný objem výnosu dane 

v roku 2012 je 329 000 €, oproti upravenému rozpočtu roku 2011 je vyšší o 13,45 %. 

Miestne dane a poplatky sú rozpočtované vo výške 16 000 €, oproti rozpočtu 2011 sú nižšie 

o nedoplatky na daniach, ktoré sa v roku 2012 nerozpočtujú. 

Ostatné nedaňové príjmy 26 000 € sú plánované na úrovni skutočnosti roku 2011. 

Návrh rozpočtu príjmov možno hodnotiť, že je postavený na základe reálnych možností, 

nehrozia riziká nenaplnenia príjmovej časti rozpočtu.  

 

Rozpočet výdavkov: 

Návrh tvorby rozpočtu vychádza z potrieb, stanovených priorít a zámerov obce pre obdobie 

rokov 2012-2014, ako aj analýzy vývoja plnenia rozpočtu v minulých rokoch. Na základe 

predpokladaných zdrojov v príjmovej časti rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu výdavkov. 

Navrhovaný rozpočet výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie základných funkcií 

samosprávy ako to ukladá zákon o obecnom zriadení.  

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2012 má mierny pokles oproti roku 2011. 

Predpokladaná výška výdavkov bežného rozpočtu je o 111 100 € nižšia ako sú predpokladané 

bežné príjmy, čím si obec čiastočne vytvorilo finančné zdroje na krytie kapitálových výdavkov v 

súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Kladne možno zhodnotiť, že naplnenie príjmovej časti rozpočtu počíta aj s vlastnými rezervami 

obce. Taktiež v oblasti príjmov, obec bude klásť dôraz na zefektívnenie výberu ostatných daní 

a pohľadávok vyplývajúcich z daňových nedoplatkov. 

 

PROGRAMOVÝ ROZPOČET :  
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 4 ods. 5 „rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, 

ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce“ ukladá samosprávam uplatňovať moderné 

metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov 

za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré 

má obec k dispozícií- tzv. programové rozpočtovanie.  

Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v 

nadväznosti na ich priority a alokovane rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a 

efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2012, 

viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2014 je aj Programový rozpočet obce Ostrovany na rok 2012 a 

roky 2013 – 2014. Obec má schválených 8 programov a 20 podprogramov.  
Každý program má stanovený cieľ, zámer, zodpovednosť a merateľný ukazovateľ. Skladba programov:  

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola  

Program 2. Služby občanom  

Program 3. Odpadové hospodárstvo  



Program 4. Vzdelávanie 

Program 5. Šport 

Program 6. Kultúra  

Program 7. Prostredie pre život  

Program 8. Sociálne služby 

 

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2012 – 2014 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení zmien a doplnkov nie sú záväzné 

Návrh rozpočtu považujem  za reálne vyjadrenie možnosti dosiahnuť stanovené príjmy, 

z ktorých obec môže plniť zákonom stanovené úlohy, ako aj zabezpečiť primeraný rozvoj obce, 

preto predložený návrh rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2012 

o d p o r ú č a m  obecnému zastupiteľstvu  s c h v á l i ť   a zobrať na vedomie návrh rozpočtu 

na roky 2013-2014. 

 
 
 
V Ostrovanoch 26.2.2012 

Štelbaská Verona 

Hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce 
 

dňa28.2.2012 prerokovala materiály na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 

1.3.2012 a doporučuje: 

 

1.   Schváliť návrh Zásad , ktorými sa určuje výška  spôsob úhrady poplatkov za poskytnuté služby 

na území obce Ostrovany s týmito pripomienkami: 

a/ Keďže zásady umožňujú poskytovanie služieb aj právnickým osobám, je potrebné určiť sadzby 

poplatku pre právnické osoby, alebo určiť, ktoré služby nebudú pre nich poskytované 

b/  V § 2 doplniť bod 5, v ktorom sa určia osoby zodpovedné za preberanie predmetu služby 

a spôsob overenia  funkčnosti preberaných predmetov služby 

c/  V § 10, bod 3 doplniť spôsob nahlasovania textu oznamu – osobne, telefónom, faxom, mailom 

d/  V § 11, bod 3 doplniť: sadzobník cien zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke 

obce 

 

2.    Schváliť odpredaj majetku obce podľa predloženého textu 

 

3.    Žiadosti FO a PO: 

a/  Anna Kalejová, Ostrovany 175 – neschváliť žiadosť 

b/ Ján Beliš, Mgr., Sabinov – poskytnúť len spoluprácu pri príprave žiadosti na VSE, a.s. a VSD, 

a.s. Košice 

c/ František Dužda, Ostrovany 172 – po doložení dokladu o diagnóze žiadosť schváliť 

d/ TJ Inter Ostrovany – schváliť príspevok vo výške 4 000 eur 

e/ Pešta Radúz, Ostrovany 201 – nezaoberať sa žiadosťou, žiadateľ sa má obrátiť na OcÚ 

v Ražňanoch 

f/ Miroslav Dužda, Ostrovany 187 – ako v bode e 

g/ Irena Bilá a manžel Bartolomej, Ostrovany 179 – ako v bode c 

h/ Helena Bilá, Ostrovany 185 – neschváliť žiadosť 

i/ OZ Domka, Šar. Michaľany – schváliť žiadosť 

 

4. Schváliť návrh rozpočtu obce na rok 2012 s týmito pripomienkami, ktoré vyplynuli 

z porovnávania plnenia rozpočtu obce za rok 2011 a návrhom na rok 2012:  

A/ Znížiť alebo zvýšiť predpokladané príjmy v položkách: 

1/ Znížiť položky: 

    podielové dane o         29 000 

    daň z pozemkov o          1 000 

    daň zo stavieb o             1 500 

    daň za psa o                        50 

    poplatky za odpad o       2 000 

    prenájom budov o          1800 

    stočné o                          4 200 

    poplatky MŠ o                     50 

2/ Zvýšiť položky: 

    správne poplatky o            200 

    rež. nákl. na stravov. o      300 

    poplatky za internet o       400 

    ostat.  príjmy FO o 100 

 

3. V príjmovej časti nie je zahrnutý príjem z vymáhania dlhov a poplatkov za poskytovanie služieb 

podľa nových Zásad, ktorými sa určuje ... 

B/ Znížiť výdavky v: 

1. Program 1: 

    tlačová, tlačové služby na              100 

    reprezentačné na                           200 



    servis, údržba, opravy na               200 

    inzercia, webové služby na            400 

    kolkové známky na                         200 

    odmeny poslancom na                2 500 

    nákl. na spol. ob. úrad na            3 500 

    el. energia na                              2 000 

    údržba budov na                            500 

2. Program 2: 

    el. energia na                              10 000 

    údržba miestn. ozhl. na                    100 

    veterinárna prev. na                     2 000 

3. Program 3: 

    nákup odpad. nádob na                2 000 

    tarif. plat ČOV na                         2 000 

    el. energ.-prečerp. st. na                 500 

    údržba kanalizácie na                    1 000 

4. Program 4: 

    príplatky na                                      300 

    všeobecný materiál na                     500 

    tarifné platy ŠJ na                          6 000 

    príplatky na                                       200 

5. Program 5: 

    el. energia na                                 1 000 

    transfer TJ na                                 4 000 

6. Program 6: 

    kultúrne podujatia na                     2 000 

C/ Zvýšiť položky: 

1. Program 1: 

    poplatky banke na                          2 000 

    plyn na                                           3 000 

2. Program 4: 

    plyn na                                           3 300 

    knihy, časop., učebnice na               500 

3. Program 7: 

    údržba verejnej zelene na              2 000     

 

D/ V rozpočte v Programe 4 položka 0840 642 001 Občianskym združeniam a nadáciám  nie je 

vôbec zahrnutá. Rovnako nie sú zahrnuté splátky pôžičky na rekonštrukciu miestnych komunikácií. 

Ak by obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo tieto zmeny, v bežných výdavkoch by chýbali prostriedky 

a rozpočet by sa stal deficitný. Riešením by bolo zníženie kapitálových výdavkov. 

 

 

 

5.   Komisia odporúča prijať tieto uznesenia: 

      a/ TJ Inter Ostrovany do 30 dní od schválenia tohto uznesenia predloží obecnému úradu 

písomnú záruku, že v roku 2012 nebude žiadať ďalšie finančné prostriedky. Až po doručení 

písomnej záruky sa pre TJ uvoľnia financie na futbalovú sezónu 2012. 

      b/ Starosta obce na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva predloží zoznam dlžníkov 

a dlžných čiastok s návrhom na riešenie.         

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2012 

v Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 8 

 

 

 

 

 

 

 

K návrhu Zásad,  ktorými sa  určuje výška a spôsob úhrady poplatkov za poskytované služby 

na území obce  Ostrovany 
 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

A.  schvaľuje 

 

Zásady, ktorými sa  určuje výška a spôsob úhrady poplatkov za poskytované služby na území obce  

Ostrovany v predloženom znení s účinnosťou od 1.3.2012 

 

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Toto je návrh Zásad, ktoré predkladám poslancom OZ a odporúčam im si ho dôkladne preštudovať 

a prípadné otázky a návrhy predložiť na rokovaní OZ. 

Tieto Zásady navrhujem prijať z toho dôvodu, aby z úhrad za zapožičané náradie, predmety a iné 

zariadenia vo vlastníctve obce bol vytvorený fond na opravy týchto predmetov, pretože doteraz 

všetky opravy boli hradené z rozpočtu obce. Nie vždy sa náradie, zariadenia a iné predmety, ktoré 

boli zapožičané obcou vracali v takom stave ako boli zapožičané so slovami „Ta sa stalo“!  Alebo 

sa tieto požičiavali na zárobkovú činnosť. Obec má s majetkom narábať hospodárne a a starať sa 

o neho ako riadny hospodár.  



N Á V R H 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch v súlade s ust. § 4 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11  ods. 4 písm. a/ citovaného 

zákona    v y d á v a     tieto 

  

  

                                              Z  Á  S  A  D   Y   

  

ktorými sa  určuje výška a spôsob úhrady poplatkov za poskytované služby na  

území   obce  Ostrovany 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Tieto zásady upravujú bližšie úhrady za služby poskytované obcou Ostrovany  a vykonávané 

Obecným úradom v Ostrovanoch. 

2. Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od  platnej právnej úpravy  a najmä zák. NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ostatných osobitných predpisov.  Cenou sa rozumie 

peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená na ocenenie tovaru na iné 

účely. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa (§2 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov). 

3. Takýmto postupom nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov – najmä zo  

zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.. 

4. Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo 

by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Obč. zákonníka).  

5. Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§ 12 zák. NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov). 

6. Obec Ostrovany stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v týchto zásadách.  

Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 43 a nasl. Obč. zákonníka.  

7. Sadzobník cien týchto zásad je záväzný pre všetkých zamestnancov obce aj starostu obce.  
  

§ 2 

Splatnosť ceny 
  

1. V prípadoch jednorázového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatvorená písomná 

zmluva. Postačuje   konkludentná dohoda a úhrada ceny služby.  

Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou 

úpravou – najmä zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .  

2. Poplatok za službu platí každá právnická a fyzická osoba, ktorá si službu objednala. 

3. Poplatník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Ostrovanoch skutočnosť, že službu ukončil 

a ak je predmetom služby zapožičanie predmetov a iných zariadení vo vlastníctve obce tieto 

odovzdať vo funkčnom stave. V prípade zistenia, že poplatník vrátil predmet služby iné zariadenia 

v nefunkčnom stave , náklady na opravu znáša poplatník. 

4. Služby sa poskytujú v pracovných dňoch a úradných hodinách Obecného úradu v Ostrovanoch  

a predmet služby musí byť vrátený do konca úradných hodín najneskôr na začiatku úradných hodín 

v nasledujúci deň.  Počas výkendov sa pripočítava 1/3 ceny za službu.   

 

§ 3 

Druhy poskytovaných služieb 

 

Obec Ostrovany  poskytuje tieto služby: 

a) zapožičanie obecných miešačiek, 



b) zapožičanie kalových čerpadiel, 

c) zapožičanie náradia  

e) používanie vysokotlakového čističa na prepláchnutie kanalizačnej prípojky a domových  

kanalizačných rozvodov, 

f) zabezpečenie smetných nádob, 

g) kopírovanie, 

h) relácie v miestnom rozhlase. 

 

 

§ 4 

Zapožičanie obecných miešačiek 

 

 Sadzba poplatku: 

-   7 €  na deň pre občanov s trvalým pobytom v obci Ostrovany, 

- 17 €  na deň pre občanov bez trvalého pobytu v obci Ostrovany.  

 

§ 5 

Zapožičanie čerpadla 

 

1. Sadzba poplatku: 

- za malé kalové čerpadlo: 

-   5 €  na deň pre občanov s trvalým pobytom v obci Ostrovany, 

- 10 €  na deň pre občanov bez trvalého pobytu v obci Ostrovany, 

- za veľké kalové čerpadlo (BIMBO): 

- 15 €  na deň pre občanov s trvalým pobytom v obci Ostrovany, 

- 30 €  na deň pre občanov bez trvalého pobytu v obci Ostrovany. 

2. Od poplatku je oslobodené čistenie kanalizácie po živelnej pohrome. 

 

§ 6 

Zapožičanie náradia 

 

Sadzba poplatku: 

- za uhlovú brúsku, vŕtačku, krovinorez a iné ručné elektrické a motorové náradie: 

- 7 €  na deň,  

- zapožičanie ostatného náradia : 

- 2 € na deň,  

- za rebrík: 

- 4 € na deň. 

 

§ 7 

Používanie  vysokotlakového čističa na prepláchnutie kanalizačnej prípojky a domových 

kanalizačných rozvodov  

 

1. Sadzba poplatku: 

- 7 € na deň  

2. Od poplatku je oslobodené čistenie kanalizácie po živelnej pohrome. 

 

§ 8 

Zabezpečenie smetných nádob 

 

1. Poplatok za zabezpečenie smetných nádob platia fyzické osoby s trvalým pobytom v obci 

Ostrovany. 

2. Smetná nádoba po zakúpení sa stáva vlastníctvom fyzickej osoby, ktorej životnosť sa 

určuje na dobu 10 rokov. 



3. Sadzba poplatku: 

- 50% z obstarávacej ceny nádoby. 

 

§ 9 

Kopírovanie 

 

1. Poplatok za kopírovanie platia právnické a fyzické osoby. 

2. Sadzba poplatku je : 

a) kopírovanie jednej stránky 10 centov  

b) kopírovanie obojstranne 15 centov  

 

§ 10 

Relácie v miestnom rozhlase 

 

1. Poplatok za relácie v miestnom rozhlase platia právnické a fyzické osoby . 

2. Sadzba poplatku: 

a) za vyhlásenie relácia v úradných hodinách právnickou osobou , podnikateľom a občanom bez 

trvalého pobytu v obci  3 €  

b) za vyhlásenie relácie v úradných hodinách - občan s trvalým pobytom v obci Ostrovany 2 € 

c) za vyhlásenie relácie mimo úradných hodín a mimo pracovných dní sú poplatky za vyhlásenie 

relácie  dvojnásobné.   

3. Reláciu je potrebné nahlásiť vopred  pred zverejnením s obsahom textu, ktorý má byť 

zverejnený. 

 

§ 11 

Spoločné ustanovenia 

 

1.Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmom rozpočtu obce Ostrovany.  

2. Ak tieto zásady neobsahujú bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák. NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci. Zároveň musí byť 

umožnené každému nahliadať do týchto zásad a tiež do sadzobníka cien.  

4. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch a v prípadoch hodných osobitného 

zreteľa (najmä sociálne pomery a pod.) rozhodnúť aj inak.  

Nesmie však znížiť cenu o viac ako jednu tretinu z návrhu ceny určenej sadzobníkom služieb.  

Čl. 12 

Záverečné ustanovenie 

1. Na týchto zásadách sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch uznesením číslo ../2012 

dňa 1.3.2012 s účinnosťou od 1.3.2012. 

2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch. 

3.  Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú týmto 

zásadám. 

 

V Ostrovanoch 1.3.2012 

 

 

                                                                                                Ing. Cyril Revák 

                            starosta obce  
  

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2012 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 9 

 

 

 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie odpredaja majetku obce Ostrovany 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

A.  schvaľuje 

 

Odpredaj energetických rozvodov a zariadenia, ktoré  sú súčasťou distribučnej  siete, využívané na 

distribúciu elektriny domácnostiam vo vlastníctve obce Ostrovany vybudované  ako  SO 05 

Sekundárna vzdušná sieť NN v roku 2005 za cenu stanovenú znaleckým posudkom pre VSD, a.s., 

Mlynská 31, Košice.   

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Na zasadnutí OZ dňa 15.12.2010 bolo prijaté uznesenie OZ,  v ktorom je návrh na odkúpenie  

a majetkovoprávne vysporiadanie energetických rozvodov a zariadenia, ktoré  sú súčasťou 

distribučnej  siete, využívané na distribúciu elektriny domácnostiam, vybudované  ako  SO 05 

Sekundárna vzdušná sieť NN v roku 2005 v Rómskej osade, ktorých vlastníkom je obec 

Ostrovany. V marci 2011 som oslovil VSD Košice s návrhom na odkúpenie týchto zariadení do ich 

vlastníctva, pretože tento majetok je pre obec zbytočný. K vypracovaniu zmluvy o kúpe tohto 

zariadenia vyžaduje VSD  uznesenie OZ o tom, že obec tento majetok odpredáva za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom. Znalecký posudok vypracuje VSD Košice. 

  

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2012 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 10 

 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie žiadostí právnických a fyzických osôb 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

text podľa  prerokovania OZ 

 

 

Žiadosti FO a PO na rokovanie OZ dňa 1.3.2012: 

 

1. Anna Kalejová, Ostrovany 175 -  žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce- starobný dôchodca – na lieky. 

2. Ján Beliš, Mgr.  Sabinov a jeho brat Marek Beliš Bzenov 79 -  žiadosť o pomoc 

a zrealizovanie odstránenia vzdušného vysokého napätia  a jeho uloženie do siete na pozemku na 

ktorom chcú začať s výstavbou rodinných domov (vedľa Jozefa Jendreka). 

3. František Dužda, Ostrovany 172 – žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce- onkologický pacient – na lieky. 

4. TJ Inter Ostrovany – futbalový klub žiadosť o príspevok na futbalovú sezónu jar-jeseň 2012 

pre dospelých vo výške 4121 €, a žiacke mužstvo vo výške 815 €. 

5. Pešta Radúz, Ostrovany 201 – žiada obecné zastupiteľstvo o možnosť odkúpiť pozemok na 

stavbu RD – má postavené základy a múry v katastri obce Ražňany. 

6. Miroslav Dužda, Ostrovany 187 -   Kresťanské spoločenstvo Evanjelium - žiadosť o finančnú 

 pomoc vo výške 1500 € na zateplenie modlitebne. 

7. Irena Bilá a manžel Bartolomej Bilý, Ostrovany 179 -  žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej 

pomoci z rozpočtu obce- onkologický pacienti – na lieky. 

8. Helena Bilá, Ostrovany 185 -  žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce – 

vdovský dôchodok – na lieky.  

9. OZ Domka, v šarišských Michaľanoch -  žiadosť o príspevok z rozpočtu obce na materiálne 

zabezpečenie  a akcie pre deti a mládež aj z obce Ostrovany – požadovaná dotácia 500€. 

10. Helena Duždová, Ostrovany 193 –  žiadosťo jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce – invalidný dôchodok – na lieky.  

11. Miroslav Kaleja, Ostrovany 192 -  žiadosťo jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce- invalidný dôchodok – na lieky. 

12. Stanislav Dužda, Ostrovany 222 -  žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce  – na lieky. Liečený na epilepsiu, žije v bytovke spolu s otcom.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- P R Á Z D N Y   L I S T - 
 

 

 


