
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov 

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

 

OZ I/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

z I. ustanovujúceho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného 

dňa 27.12.2010  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 I/2010 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 27.12.2010 

o 17,00 hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch. 

 

 

Prítomní: - poslanci OZ v počte 7 podľa prezenčnej listiny, starosta obce, hlavná kontrolórka 

Ostatní prítomní:  - v počte 9 podľa prezenčnej listiny 

 

 

     Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  viedol  starosta  obce Ing. Cyril  Revák. Rokovanie 

obecného zastupiteľstva začalo hymnou SR a pokračovalo podľa programu rokovania. 

 

 

Program: 

  1/ Otvorenie  

  2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

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

      novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva                                                                                 

  4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

  5/ Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

  6/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

  7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  8/ Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

  9/ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

      a členov z poslancov obecného zastupiteľstva 

11/ Návrh na schválenie rozpočtového provizória rozpočtu obce na rok 2011 

12/ Schválenie platu starostu obce 

13/ Diskusia 

14/ Závery z rokovania 

15/ Záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie 

 

1. ustanovujúce zasadnutie OZ zvolal starosta  obce na základe § 12 ods.1 zákona  SNR č.  

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

sedem poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov. Starosta obce predniesol príhovor o plnení 

hlavných úloh vytýčených po 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2006 pre volebné 

obdobie 2006 – 2010. 

 

K bodu 2 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil  Dezidera Duždu a Rastislava Šveca. 

Zapisovateľka Martina Lukáčová. 

 



K bodu 3 - Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva                                                                                 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Predsedníčka  Miestnej  volebnej   komisie  v  Ostrovanoch  Silvia Krišková predniesla prítomným  

správu  o  výsledkoch  volieb  do  orgánov  samosprávy obce Ostrovany a novozvolenému 

starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva odovzdala osvedčenie o zvolení. 

 

K bodu 4 - Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Jozef Bruzda prečítal znenie  sľubu starostu obce, ktorý Ing. Cyril Revák vlastnoručne  podpísal a 

tým sa  právoplatne stal starostom obce Ostrovany v nastávajúcom volebnom období 2010 - 2014. 

 

K bodu 5 - Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta obce prečítal znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý prítomní zvolení 

poslanci podpísali a tým sa  právoplatne stali  poslancami Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch 

v nastávajúcom volebnom období 2010 - 2014. . 

 

K bodu 6 - Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Po podpísaní sľubu sa starosta  obce prihovoril prítomným. V príhovore predniesol základné  ciele 

obecnej samosprávy  v nastávajúcom volebnom období 2010 - 2014. 

 

K bodu 7 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Poslanci programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

schválili bez pripomienok.  

 

K bodu 8 - Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

 

Starosta  obce navrhol  za predsedu návrhovej komisie Jozefa Bruzdu a za členov návrhovej 

komisie poslankyne Vieru Bečaverovú a Katarínu Triščovú. Poslanci zloženie komisie  schválili 

bez pripomienok.  

Ďalej predniesol návrh na zriadenie komisie mandátovej a volebnej na celé štvorročné volebné 

obdobie rokov 2010 až 2014. Za predsedníčku mandátovej a volebnej komisie navrhol Silviu 

Kriškovú a za jej členov Máriu Rojákovú a Martinu Kipikašovú. Svoj návrh odôvodnil tým, že 

navrhnuté kandidátky boli členkami miestnej volebnej komisie vo voľbách do samosprávy obce.  

Poslanci zriadenie komisie a jej zloženie schválili bez pripomienok.  

 

K bodu  9 -  Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta obce odporučil obecnému  zastupiteľstvu poveriť  p. Vieru Bečaverovú,  poslankyňu 

obecného zastupiteľstva, ktorá je oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

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

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

Vo svojom zdôvodnení  uviedol, že poslankyňa p. Viera Bečaverová má dostatočné niekoľkoročné  

skúsenosti s prácou v poslaneckom zbore a je vhodnou kandidátkou na tento post. 



Poslanci schválili predložený návrh bez pripomienok jednohlasne. 

 

K bodu 10  - Návrh na  zriadenie  komisií  obecného zastupiteľstva a voľba ich  predsedov, 

sekretárov a členov z poslancov obecného zastupiteľstva 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta obce predniesol návrh na zriadenie komisií, ktoré obecné  zastupiteľstvo  môže  zriaďovať   

ako  svoje stále alebo  dočasné poradné,  iniciatívne  a  kontrolné orgány.  Komisie majú byť 

zložené  z  poslancov  obecného  zastupiteľstva  a  z  obyvateľov obce zvolených obecným  

zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo ( § 15 ods. 1 až 3 

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). V návrhu na obsadenie 

komisií poslancami OZ vychádzal starosta obce z dohody medzi poslancami OZ pred týmto 

zasadnutím. 

Poslanci OZ hlasovali o predloženom návrhu a jednohlasne schválili toto zloženie komisií:   

      - komisia  rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 

        predseda komisie –  Katarína Triščová 

        sekretár komisie   –  Viera Bečaverová 

        člen  komisie        –  Martin Jaco 

        člen  komisie        –  Dezider Dužda 

      - komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

        predseda komisie –  Rastislav Švec 

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

        predseda komisie – Bartolomej Roják 

        sekretár komisie   – Jozef Bruzda 

         

K bodu 11 – Návrh na schválenie rozpočtového provizória rozpočtu obce na rok 2011 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtového provizória hospodárenia obce na prvé 

mesiace roku 2011 do schválenia rozpočtu obce na rok 2011 a to: 

-  rozpočtové príjmy do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 budú mesačne do výšky 1/12   

   príjmovej časti rozpočtu obce za rok 2010 

-  rozpočtové výdavky do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 budú mesačne do výšky max. 1/12    

   výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2010 

Plnenie rozpočtového  provizória podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom pred prijatím 

záväzného rozpočtu na rok 2011. 

Poslanci jednohlasne schválili toto rozpočtové provizórium do doby prijatia rozpočtu na rok 2011. 

 

K bodu 12 – Schválenie platu starostu obce 

 (tvorí prílohu zápisnice) 

 

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

zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením  č. 112/2010 zo 

dňa 26.8.2010 určilo na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu v celom rozsahu  

(100 % pracovný úväzok) počas celého funkčného  obdobia rokov 2011 – 2014. 

Predložený návrh zaraďuje starosta obce Ostrovany  na základe § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.  

do 3. platovej skupiny, t.j. 2,20 – násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov  Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Plat 

starostu obce sa určuje vo výške 1638 € mesačne. 

Poslanci OZ po prerokovaní tento návrh schválili. 

 

 

 

 



K bodu 13 - Diskusia  

 

Jozef Spišák (38) – k cieľom obecnej samosprávy na toto volebné obdobie doplniť možnosť 

otvorenia ambulancie detského lekára v obci a predpoklad vybudovania chodníka do Šarišských 

Michaľan po hrádzi alebo okolo štátnej cesty – to by malo byť prvoradé 

- akcie v obci, v minulosti ich poslanci pripravili málo, hoci aj každý mesiac by nejakú akciu 

pripravili. 

Starosta – obecné zastupiteľstvo sa pri schvaľovaní rozpočtu obce bude zaoberať investičnými 

akciami na daný rok. Je potrebné technicky a organizačne pripraviť podklady na realizáciu týchto 

cieľov programu. 

Poslanci OZ – akcie môže pripraviť a zapojiť sa do nich ktokoľvek, všetko nemôžu predsa robiť  

iba poslanci OZ.  

Starosta – na internetovej stránke obce sú zverejnené zásady pre poskytovanie dotácii z rozpočtu 

obce na rôzne verejnoprospešné, kultúrne prípadne športové podujatia. O túto dotáciu môže 

požiadať aj jednotlivec alebo skupina obyvateľov obce. 

Je chybou občanov obce, že sa nezúčastňujú zasadnutí OZ, kde môžu získať verejne informácie 

o dianí a legislatíve obce. 

Jozef Spišák (38) – je problém ak občan chce niečo povedať, ale musí sedieť a počúvať o čom sa 

poslanci bavia a až v diskusii predniesť čo má na srdci. Čo sa týka akcií má ďalšie návrhy na 

nasledujúce zasadnutie. 

Viera Bečaverová – stretnúť sa z občanmi 1 hodinu pred zasadnutím. 

Jozef Bruzda – problémy sa majú riešiť na mieste samom či už poslanci OZ alebo občania obce,  – 

navrhuje prejsť sa po obci pred zasadnutím OZ a zistiť problémy a nedostatky, ktoré predložia na 

zasadnutí. Čo s domom Džubinskej – využiť ho na verejnoprospešný účel.  

Starosta – navrhuje poslancom OZ vytvoriť volebné obvody, o ktoré by sa poslanci OZ starali. Ak 

občan si nevypočuje o čom sa poslanci bavia tak nebude vedieť nič tak ako by sa nezúčastnil 

zasadnutia. Poslanci a starosta sa predsa nebavia o fazuľkách, ale o veciach, ktoré sú pre obec 

potrebné trebárs aj legislatívne alebo v súlade so zákonom. 

Vladimír Burica – chodníky sú ako húsenková dráha, nekvalitne urobené, poklopy sú utopené, sú 

zbytočne široké a úzka cesta. Zlá robota. 

Starosta – chodníky nie sú dokončené, nedostatky budú odstraňované pri preberacom konaní. 

Cesty nie sú úzke, chodníky sú akurát vždy je lepšie ak sú pohodlnejšie čo do šírky.   

Juraj Bánó – kladne hodnotí výstavbu chodníkov, ktoré úplne menia vzhľad obce k lepšiemu. 

Silvia Krišková – do rozpisu vývozu odpadu zahrnúť aj vývoz a rozmiestnenie VOK alebo 

oznámiť viackrát v MR dátum pristavenia kontajnera. 

Starosta – preverí u vývozcu Márius Pedersen. 

Rastislav Švec – smetné nádoby do rómskej osady. 

Starosta – sú schválené, zakomponuje nákup do rozpočtu obce na rok 2011. 

 

K bodu 14 – Závery z rokovania 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

  1. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

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

      novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva.                                                                                 

      Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

      Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva. 

      Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

      Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

      Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. 

  2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva   

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



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

  3. Návrh na  zriadenie  komisií  obecného zastupiteľstva a voľba ich  predsedov, sekretárov   

      a členov a z poslancov obecného zastupiteľstva 

  4. Návrh na schválenie rozpočtového provizória rozpočtu obce na rok 2011 

  5.  Schválenie platu starostu obce 

 

1. Oznámenie  o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení    

     o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva                                                                                 
 

Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch  

 

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

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Dezider Dužda 

                                                                 – Rastislav Švec 

            A2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová 

            A3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

      A4. Správu  starostu  obce   o  plnení  základných  cieľov  obecnej  samosprávy v  

             uplynulom  volebnom období rokov 2006 – 2010  

      A5. Správu  starostu  obce   o  základných  cieľoch  obecnej  samosprávy vo volebnom   

              období rokov 2011 – 2014    

      A6. Správu mandátovej a volebnej komisie o overení platnosti zloženia sľubu   

             a o nezlučiteľnosti s funkciami novozvoleného starostu obce a novozvolených  

             poslancov  obecného zastupiteľstva a o výsledkoch a platnosti volieb predsedov  

             komisií, sekretárov komisií a členov komisií OZ z poslancov obecného zastupiteľstva  

 

B. konštatuje, že 

   B1. Novozvolený  starosta  obce  Ing.  Cyril  Revák  zložil zákonom predpísaný sľub  

             starostu  obce 

   B2. Novozvolení  poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub  

             poslanca  obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny 

 

C. schvaľuje 

            C1. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      C2. Návrhovú komisiu v zložení: 

                                                          - predseda komisie – Jozef Bruzda  

                                                                - člen komisie – Viera Bečaverová 

                                                                - člen komisie – Katarína Triščová 

 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

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

veta zákona o obecnom zriadení. 

 

Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

p o v e r u j e 
poslankyňu Vieru Bečaverovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

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

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

 

 

 



3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu 

predsedov komisií 

 

Uznesenie č. 3 
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A . z r i a ď u j e 
komisie, a to: 

 - komisia  rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 

 - komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia       

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

 - komisia mandátová a volebná 

 

B . v o l í 
a) predsedu komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže 

a športu.............................................................................. Katarína Triščová 

    - sekretára komisie ....................................................... Viera Bečaverová 

    - člena komisie ............................................................. Martin Jaco 

    - člena komisie ............................................................. Dezider Dužda 

b) predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia      

    ...................................................................................... Rastislav Švec  

c) predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja 

obce................................................................................... Bartolomej Roják 

    - sekretára komisie ....................................................... Jozef Bruzda 

d) predsedu komisie mandátovej a volebnej .................... Silvia Krišková 

    - člena komisie ............................................................. Mária Rojáková  

    - člena komisie ............................................................. Martina Kipikašová 

Na volebné obdobie rokov 2010 až 2014. 

 

D. ukladá 

   Predsedom   komisií   obecného   zastupiteľstva  predložiť  na  nasledujúce   zasadnutie   

   obecného zastupiteľstva  návrhy   na   neobsadené    miesta   členov    zriadených   komisií    

   obecného zastupiteľstva z radov obyvateľov obce. 

 

4. Návrh na schválenie rozpočtového provizória rozpočtu obce na rok 2011 

 

Uznesenie č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. s ch v a ľ u j e 
A1.  rozpočtové provizórium hospodárenia obce v roku 2011 do schválenia rozpočtu obce na rok  

        2011 a to: 

     -  rozpočtové príjmy do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 budú mesačne do výšky 1/12   

        príjmovej časti rozpočtu obce za rok 2010 

     -  rozpočtové výdavky do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 budú mesačne do výšky max. 1/12    

  výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2010 

A2. termín predloženia  rozpočtu obce na rok 2011 na rokovanie obecného zastupiteľstva do  konca      

       februára 2011  

A3. plnenie rozpočtového  provizória predložiť na  schválenie obecným zastupiteľstvom pred  

      schválením rozpočtu na rok 2011. 

 

 

 

 



5. Schválenie platu starostu obce 

 

Uznesenie č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

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

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

predpisov 

 

A.  schvaľuje 

 

plat starostu obce Ostrovany takto: 

 

1. starosta obce Ostrovany sa na základe § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. zaraďuje do 3. platovej   

    skupiny, t.j. 2,20 – násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na    

    základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

K bodu 15 - Záver 

 

Na  záver rokovania  Obecného zastupiteľstva  v Ostrovanoch  poďakoval starosta  obce poslancom  

a všetkým   prítomným za  účasť na 1. ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, za 

plodnú diskusiu a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                                                Starosta obce: 

 

Dezider Dužda                                                                             Ing. Cyril  R e v á k 

 

Rastislav Švec 

 

 

Zapísala: 

 

Martina Lukáčová 
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