
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov 
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Z Á P I S N I C A 

 

z II. riadneho zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného 

dňa 3.3.2011  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 II/2011 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 3.3.2011 o 17,00 

hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch. 

 

 

Prítomní: - poslanci OZ v počte 9 podľa prezenčnej listiny, starosta obce, hlavná kontrolórka 

Ostatní prítomní:  - v počte 28 podľa prezenčnej listiny 

 

 

     Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  viedol  starosta  obce Ing. Cyril  Revák.  

 

Program: 

  1/ Otvorenie  

  2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

  4/ Voľba návrhovej komisie 

  5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

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

      znení neskorších zmien a doplnkov 

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

      novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva                                                                                 

                                                                                   Predkladá: predseda miestnej volebnej komisie 

  8/ Zloţenie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

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

10/ Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných    

      funkcionárov a voľba jej členov 

11/ Návrh na prerokovanie plnenia rozpočtového provizória rozpočtu obce na rok 2011 

12/ Návrh rozpočtu obce na rok 2011 a viacročného rozpočtu na roky 2011-2013 

13/ Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb  

14/ Návrh na zvýšenie stravnej jednotky v MŠ a ŠZŠ 

14/ Rôzne 

15/ Diskusia 

16/ Závery z rokovania 

17/ Záver 

 

 

 

K bodu 1 - Otvorenie 

 

2. 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 

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

 

 

 



K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce predloţil poslancom OZ návrh na schválenie programu zasadnutia s návrhom na 

doplnenie do programu rokovania Návrh na zvýšenie stravnej jednotky v MŠ a ŠZŠ. Poslanci OZ 

program rokovania s doplnením podľa návrhu starostu obce schválili bez pripomienok. 

 

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil  Elemíra Duţdu a Vieru Bečaverovú, za 

zapisovateľku určil Martinu Lukáčovú. 

 

K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol zloţenie návrhovej komisie – predseda Jozef Bruzda, členovia Katarína 

Triščová a Dezider Duţda. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. Ďalej starosta predniesol 

návrh na doplnenie člena mandátovej a volebnej komisie Bartolomeja Rojáka. Poslanci OZ tento 

návrh schválili. 

 

K bodu 5 - Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia  

 

Kontrolu plnenia uznesení od posledného zasadnutia predniesol starosta obce a konštatoval, ţe 

uznesenia , ktoré prijalo OZ na predchádzajúcom zasadnutí sú splnené a ţe na dnešnom zasadnutí 

sa bude prerokovávať bod D uznesenia č. 3 zo dňa 27.12.2010 a to doplnenie členov komisií OZ. 

 

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

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

Poslanci presunuli tento bod do bodu Diskusia. 

 

K bodu 7 - 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 dvom novozvoleným 

poslancom obecného zastupiteľstva odovzdala osvedčenia o zvolení. 

 

K bodu 8 - Zloţenie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

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

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

Ostrovanoch v nastávajúcom volebnom období 2010 - 2014. 

 

K bodu 9 - Návrh na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva   

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Predsedovia komisií písomne podali návrh na doplnenie členov komisií OZ. Poslanci OZ hlasovali 

o predloţenom návrhu a jednohlasne schválili toto doplnenie členov komisií:   

      - komisia  rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeţe a športu 

        člen komisie –  Monika Dvorščáková  

        člen komisie –  Marcela Jacová 

        člen komisie –  Matúš Kolarčík 

        člen komisie –  Katarína kolarčíková 



 

        člen komisie –  Lucia Nakatová  

        člen komisie –  Anna Olejníková    

      - komisia na ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia 

        sekretár komisie – Elemír Duţda 

        člen komisie –  Stanislav Jaco  

        člen komisie –  Cyril Kaleja-Januv 

        člen komisie –  Anton Kucko 

        člen komisie –  Jozef Spišák ml. 

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

        člen komisie –  Miroslav Kaleja   

        člen komisie –  Alfonz kolarčík 

        člen komisie –  Emil Kriška 

 

K bodu 10 - Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov a voľba jej členov 

 

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

verejných funkcionárov v znení neskoršieho predpisu má mať obecné zastupiteľstvo  zriadenú 

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods. 5 

písm. a) cit. zákona. Minimálny počet členov komisie je 3 zloţený zo zástupcov  politických strán 

a politických hnutí v obecnom zastupiteľstve.  

Starosta obce predloţil návrh, aby komisia bola zvolená verejným hlasovaním a to z týchto 

zástupcov  politických strán a politických hnutí zastúpených v obecnom zastupiteľstve : 

    Viera Bečaverová  - KDH 

    Jozef Bruzda           - SDKÚ-DS 

    Dezider Duţda - SRK 

    Katarína Triščová - SMER-SD 

Poslanci zriadenie komisie a jej zloţenie schválili bez pripomienok a poţiadali  starostu obce 

zadefinovať Komisiu OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v Štatúte obce Ostrovany a Rokovacom poriadku obecného     

zastupiteľstva, zvolať 1. zasadnutie Komisie OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu  pri          

výkone funkcií verejných funkcionárov  v lehote do  15.3.2011 a starostu obce členov Komisie OZ 

v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu  pri  výkone funkcií verejných funkcionárov  

vypracovať rokovací poriadok, ktorým sa bude  riadiť počas funkčného obdobia 2010 - 2014. 

        

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

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta obce predloţil poslancom OZ návrh plnenia rozpočtového provizória hospodárenia obce 

za  prvé dva 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 max. 1/12    

   výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2010 

      -  rozpočtové príjmy rozpočtu obce v roku 2010 boli vo výške 618941,78 €, z toho 1/12 je   

         51578,48 € 

-  rozpočtové príjmy do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 boli za dva mesiace vo výške   

77 239,72 € z toho v mesiaci január 2011 príjmy vo výške 38671,59 €  a v mesiaci február   

2011 príjmy vo výške 38568,13 € . 

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

   1/12  výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2010 

      -  rozpočtové výdavky rozpočtu obce v roku 2010 boli vo výške 535708,66 €, z toho 1/12 je   

         44642,39 € 

-  rozpočtové výdavky do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 boli za dva mesiace vo výške  

   46770,11 € z toho v mesiaci január 2011 výdavky vo výške 11635,46 €  a v mesiaci február   



2011 príjmy vo výške 355134,65 € . 

Plnenie rozpočtového  provizória bolo v stanovených limitoch a preto starosta obce odporučil 

poslancom OZ toto plnenie schváliť. 

Poslanci jednohlasne schválili toto plnenie rozpočtového provizórium za prvé dva mesiace roku 

2011 pred prijatím rozpočtu na rok 2011. 

 

K bodu 12 – Návrh rozpočtu obce na rok 2011 a viacročného rozpočtu na roky 2011-2013 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

V úvode prerokovania tohto bodu programu starosta obce uviedol, ţe 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. 

2011 – 2013 pričom rozpočet na rok 2011 je záväzný a rozpočty na roky 2012 a 2013 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 moţnosťou 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 506 660 €. Rozpočet na rok 2011 vychádza 

z plnenia rozpočtu obce za rok 2010 a sú v ňom zapracované všetky príjmy a výdavky podľa 

predloţenej programovej štruktúry. 

Ďalej starosta obce odporučil poslancom OZ rozpočet po prerokovaní a prípadnom doplnení 

pozmeňujúcimi návrhmi schváliť. 

Pred samotným schválením ďalej odporučil poslancov OZ o prerokovať ţiadosti FO a PO, ktoré 

majú vplyv na úpravu výšky kapitol v navrhovanom rozpočte a vypočuť si stanovisko hlavnej  

kontrolórky  obce k návrhu rozpočtu na rok 2011 na rokovaní OZ. Hlavná kontrolórka obce taktieţ 

vo svojej správe odporučila poslancom OZ tento návrh rozpočtu schváliť. 

Poslanec OZ Jozef Bruzda navrhol zvýšiť vo výdavkoch poloţku 0116 67012 – poskytovanie 

právnych rád z čiastky 500 € na 1000 €. 

Člen komisie finančnej a správy obecného majetku Emil Kriška navrhol preklasifikovať kapitálové 

výdavky na nákup software na beţné výdavky v poloţke 01116 711003 čiastka 500 €. 

Viacerí poslanci poukázali na vysokú čiastku výdavkov za telefón v materskej škole a navrhli 

preveriť opodstatnenosť tak vysokého výdavku. 

Poslanci OZ navrhnutý rozpočet schválili s pripomienkami.  

 

K bodu 13 – Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb  

(kópie ţiadostí tvoria prílohu zápisnice) 

 

1. Bartolomej Bilý, Ostrovany 179 – ţiada obecné zastupiteľstvo o vyriešenie situácie pri jeho 

rodinnom dome. Pod verejným osvetlením pri jeho dome sa stretávajú deti, ktoré ničia plot, pľujú 

na fasádu a narúšajú nočný kľud a vulgárne ţiadateľovi nadávajú, keď ich upozorní na toto 

konanie. Ţiada premiestniť lampu verejného osvetlenia.  

OZ – stav preverí komisia OVPaŢP, návrh na riešenie predloţí do 15.3.2011. 

2. Elemír Dužda, Ostrovany 190 – ţiada obecné zastupiteľstvo o vyţivovaciu pomoc pretoţe 

v decembri 2010 nemal nárok na podporu z ÚPSVaR , má tri maloleté školopovinné  deti . 

OZ – preveriť dôvody na ÚPSVaR Sabinov, výsledky šetrenia predloţiť na ďalšie prerokovanie.  

3. Mgr. Marek Roják, Ostrovany 110 – ţiada o dotáciu 2000 € pre pútnikov na púť k hrobu sv. 

Kozmu a Damiána do Ríma – 90 ľudí, obyvateľov obce Ostrovany.   

OZ – poslanci po diskusii schválili dotáciu s tým, ţe bude pouţitá výhradne pre obyvateľov obce. 

4. Miroslav Dužda, Ostrovany 187- ţiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci na zakúpenie  

mikrofónov, reproduktorov a stojanov pre hudobnú skupinu vyuţiteľné na kultúrne podujatia, 

oslavy, modlitby – 700 €. 

OZ – schválená dotácia na nákup zariadenia pre hudobnú skupinu, dohoda o výpoţičke zariadenia. 



5. Rímsko-katolícka cirkev – cirkevná rada Ostrovany –ţiadosť o finančný príspevok na 

zveľadenie interiéru sakristie a chrámu – 5000 €. 

OZ – schválená dotácia vo výške 4000 €, výdavky v rámci realizácie nových stavieb. 

6. Mária Spišáková, Ostrovany 148 – ţiadosť o nápravu – pozemok pod zastávkou SAD v centre 

obce. Tento pozemok je podľa  ţiadosti  jej  vlastníctvom a obec bez súhlasu vlastníka (predtým jej 

otca a teraz samotnej ţiadateľky) postavila na tomto pozemku zastávku SAD.  Ţiada,  zabezpečiť 

opravu oplotenia, domurovanie betónového plôtika a úpravu terénu.  

OZ – preveriť skutočnosti cez Správu katastra v Sabinov, podať zistené skutočnosti na nasledujúce 

zasadnutie.  

7. TJ INTER Ostrovany – ţiadosť o dotáciu na  činnosť futbalového klubu, dospelí a ţiaci, v roku 

2011. Finančný príspevok na dospelých – 3304 € a pre ţiakov 1129 €, celkom na rok 2011 –  

4433 €.  

OZ – návrh J. Bruzdu a R. Šveca dotácia primeraná súťaţi 3500  €.  

Silvia Krišková – aký majú vlastný vklad, alebo sponzorský. Elemír Duţda – ţiadny. 

Helena Reháková – zvyšná čiastka na opravu ihriska. Tento názor podporili aj poslanci R. Švec a J. 

Bruzda. 

Hlasovanie za poslanecký návrh 3500  € - 3 poslanci proti (Dezider Duţda, Elemír Duţda 

a Miroslav Kaleja) 6 poslanci za. 

8. Iveta Giňová, Ostrovany 186 -  ţiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce 

na benzín na liečenie a na nákup okuliarov – dioptrická pomôcka a na lieky – má vysoký tlak. Ţije 

sama, príjem 125 € mesačne z toho 20 € zaplatí za lieky. 

OZ – doloţiť doklady na prepravu do zdravotníckeho zariadenia a za nákup dioptrických okuliarov 

– obec preplatí. Schválené poslancami OZ jednohlasne.   

9. Miroslav Kaleja, Ostrovany 192 -  ţiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce, je chorý na cukrovku a na priedušky. 

OZ – schválená dávka 50 € na lieky a stravu. 

10. Miroslav Dužda, Ostrovany 171 -  ţiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce, je chorý na leukémiu a cukrovku, 2x denne si pichá inzulín. 

OZ – schválená dávka 50 € na lieky a stravu. 

11. Marcela Duždová, Ostrovany 231 -  ţiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci 

z rozpočtu obce, jej dcéra Monika je po operácii a čaká ju druhá operácia. Má zdravotné problémy 

s nohou. 

OZ - schválená dávka 50 € na lieky a stravu. 

12. Bartolomej  Duždová, Ostrovany 171 -  ţiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci 

z rozpočtu obce, víchrica 16.8.2010 im zrútila balkón.  

OZ - schválená dávka 50 € na lieky a stravu. 

13. Miroslav Kostolník, Ražňany 56 – ţiada o povolenie na zriadenie  prevádzky herne  v obci. 

OZ – po diskusii  a oboznámení sa s petíciou občanov obce proti zriadeniu herne bola táto ţiadosť       

jednohlasne zamietnutá.  

 

K bodu 14 - Diskusia  

 

Švec Martin – ţiadosť o úpravu cesty, miestnej komunikácie – vysypať drobným kamenivom, aby 

sa nerobilo blato. 

Starosta – na tejto miestnej komunikácii je potrebné dokončiť inţinierske siete, konkrétne plynové 

vedenie. Po splynofikovaní sa cesta upraví. 

Radúz Pešta – ako je to s výstavbou  rodinných domov v osade, nech obec postaví nájomné domy 

Starosta – ak bude mať obec pozemky v rómskej osade vo vlastníctve potom postaví. 

Magdová Slávka – je problém s autobusovým spojom, upraviť odchod – Prešov AS 14,55 hod. na 

15,05 hod. a spoj cez prázdniny do Sabinova. 

Viera Bečaverová – Posilniť autobusový spoj medzi 7,15 aţ 10,15 hod. v smere od Prešova do 

Sabinova počas prázdnin. 

Starosta – poţiadam PSK odbor dopravy o poţadovanú zmenu a návrh na posilnenie 

autobusového spojenia. 



Jozef Bruzda – amfiteáter zakryť a vybetónovať plochu pred ním. Ako je to z výstavbou 

fotovoltaickej elektrárne.  

Starosta – uvidíme na čo budeme   ţiadať dotáciu z MF na rok 2011 či to bude na strechu budovy 

OcÚ alebo na zakrytie amfiteátra. 

Reváková Helena – 30 rokov pracuje v Imune, ale taký neporiadok aký je teraz, za posledné tri 

roky, v okolí cesty do Šar. Michaľan a navozený odpad zo záhrad a iný odpad pri regulačnej stanici 

plynu a pod prečerpávacou stanicou nikdy nebol.  

- spevniť koryto po poslednej povodni, navrhnúť novú lávku a chodník k násypu – oddychová 

zóna. 

- zníţiť rýchlosť na ceste zo Šar. Michalian do Ostrovan 

- rozmýšľať o vybudovaní chodníka vedľa školy a kúpiť pozemok od p. Pecúcha a prepojiť ulice. 

Starosta – tieto návrhy iste budú zohľadnené v investičných akciách v tomto volebnom období..  

Jozef Spišák. St. – vyčistiť priekopu okolo cesty do Šar Michaľan. 

Starosta – cesta je v správe PSK. V tomto mesiaci máme stretnutie starostov obcí a na toto 

stretnutie je pozvaný aj riaditeľ správy a údrţby ciest PSK tam prednesiem aj túto poţiadavku. 

Dezider Duţda – rozhlas nefunguje v osade a je poţiadavka na verejné osvetlenie v rómskej osade 

na cestu poza osadu k Toryse a k ihrisku. 

Starosta – V rámci reklamácie poţiadam o opravu rozhlasu, pri rekonštrukcii verejného osvetlenie 

budem myslieť aj na túto časť osady. 

Rastislav Švec – voľné drôty rozvodov NN vedenia od Kucka po Šveca. 

Starosta – Poţiadam VSD o preverenie tohto stavu a nápravu veci. 

 

K bodu 14 – Závery z rokovania 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. Riadnom zasadnutí  prerokovalo: 

 

1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

    Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

    Voľba návrhovej komisie 

    Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

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

    znení neskorších zmien a doplnkov 

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

    novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva                                                                                 

                                                                                   Predkladá: predseda miestnej volebnej komisie 

    Zloţenie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

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

3. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných    

    funkcionárov a voľba jej členov 

4. Návrh na prerokovanie plnenia rozpočtového provizória rozpočtu obce na rok 2011 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2011 a viacročného rozpočtu na roky 2011-2013 

6. Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb  

7. Návrh na zvýšenie stravnej jednotky v MŠ a ŠZŠ 

 

 

1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, kontrola plnenia uznesení OZ od posledného 

zasadnutia, oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení   novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu novozvolených 

poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch  

 



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

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Elemír Duţda     

                                                                 - Viera Bečaverová 

            A2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová 

            A3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

            A4. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

      A5. Správu mandátovej a volebnej komisie o overení platnosti zloţenia sľubu   

             a o nezlučiteľnosti s funkciami novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a o     

             výsledkoch a platnosti doplňujúcej voľby členov komisií OZ z obyvateľov obce  

 

B. konštatuje, že 

    

Novozvolení  poslanci obecného zastupiteľstva Elemír Duţda a Miroslav Kaleja zloţili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva  

 

C. schvaľuje 

C1. Program 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

C2. Doplnenie programu zasadnutia o bod – Návrh na zvýšenie stravnej jednotky v MŠ a ŠZŠ 

C3. Návrhovú komisiu v zloţení: 

                                                         - predseda komisie – Jozef Bruzda 

                                                                - člen komisie – Katarína Triščová 

                                                                - člen komisie – Dezider Duţda 

C4. Doplnenie mandátovej a volebnej komisie o člena: 

                                                                - člen komisie – Bartolomej Roják 

 

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

Uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

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

neskorších predpisov   

 

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

- Marián Trišč 

- Marcela Jacová 

- Matúš Kolarčík 

- Katarína Kolarčíková 

- Monika Dvorščáková 

- Lucia Nakatová 

- Anna Olejníková  

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

- Elemír Duţda – sekretár komisie 

- Stanislav Jaco 

- Cyril Kaleja-Januv  

- Jozef Spišák ml.             

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

- Miroslav Kaleja – poslanec OZ 

- Kriška Emil, Mgr.  

- Alfonz Kolarčík 

 

3. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a voľba jej členov 

 



Uznesenie č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A . z r i a ď u j e 
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

B . v o l í 
- za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov   

poslancov OZ: 

- Vieru Bečaverovú  - za KDH 

- Jozefa Bruzdu          -  za SDKÚ-DS 

- Dezidera Duţdu - za SRK 

- Katarínu Triščovú - za SMER-DS 

 

C. žiada 
C1. Starostu obce zadefinovať Komisiu OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu pri 

výkone  funkcií verejných funkcionárov v Štatúte obce Ostrovany a Rokovacom poriadku 

obecného zastupiteľstva 

C2. Starostu obce zvolať 1. zasadnutie Komisie OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu  

pri výkone funkcií verejných funkcionárov  v lehote do  15.3.2011 

C3. Starostu obce a členov Komisie OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu  pri  výkone       

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

funkčného obdobia 

 

4. Návrh na prerokovanie plnenia rozpočtového provizória rozpočtu obce na rok 2011 

 

Uznesenie č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. s ch v a ľ u j e 
Plnenie rozpočtového provizória 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 max. 1/12    

   výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2010 

-  rozpočtové príjmy rozpočtu obce v roku 2010 boli vo výške 618941,78 €, z toho 1/12 je             

   51578,48 €  

-  rozpočtové príjmy do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 boli za dva mesiace vo výške   

   77 239,72 € z toho v mesiaci január 2011 príjmy vo výške 38671,59 €  a v mesiaci február   

   2011 príjmy vo výške 38568,13 € . 

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

   1/12  výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2010 

-  rozpočtové výdavky rozpočtu obce v roku 2010 boli vo výške 535708,66 €, z toho 1/12 je   

   44642,39 € 

-  rozpočtové výdavky do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 boli za dva mesiace vo výške  

   46770,11 € z toho v mesiaci január 2011 výdavky vo výške 11635,46 €  a v mesiaci február   

   2011 príjmy vo výške 355134,65 € . 

Plnenie rozpočtového  provizória bolo v stanovených limitoch.  

 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2011 a viacročného rozpočtu na roky 2011-2013 

 

Uznesenie č. 10 
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. s ch v a ľ u j e 



A1. Programový rozpočet obce na rok 2011 a viacročný rozpočet na roky 2011 – 2013 

A2. Úpravy v programovom rozpočte na rok 2011: 

       - 0116 637012    z 500 € zvýšiť na 1000 € 

       - 0116 711003       500 € presunúť z kapitálových výdavkov do beţných výdavkov obce  

A3. Preveriť telefón v MŠ – opodstatnenosť jestvujúceho paušálu 

 

6. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 

Uznesenie č. 11 
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch po prerokovaní  

 

A. schvaľuje 

A1. Ţiadosť TJ INTER Ostrovany  o dotáciu na  činnosť futbalového klubu, dospelí a ţiaci, v roku     

       2011 – dotácia vo výške 3500 € - zvyšné finančné prostriedky oproti ţiadosti pouţije obec na   

       elektrickú prípojku a vybavenie šatní a spŕch pre TJ Inter Ostrovany.   

A2. Ţiadosť  Mgr. Mareka Rojáka, Ostrovany 110 o dotáciu pre pútnikov na púť k hrobu sv.   

       Kozmu a Damiána do Ríma – dotácia vo výške 2000 € s podmienkou jej vyuţitia výhradne   

       pre obyvateľov obce. 

A3. Ţiadosť Miroslava Duţda, Ostrovany 187 o poskytnutie dotácie  na zakúpenie  mikrofónov,   

       reproduktorov a stojanov pre hudobnú skupinu s vyuţitím na kultúrne podujatia, oslavy a pod.   

       – dotácia vo výške 700 €. 

A4. Ţiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi – cirkevnej rady Ostrovany  o finančný príspevok na   

       zveľadenie interiéru sakristie a chrámu – dotácia vo výške 4000 €. 

A5. Ţiadosť  Ivety Giňovej, Ostrovany 186 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce  

       na nákup okuliarov – dioptrická pomôcka –  príspevok vyplatiť po doloţení dokladov o nákupe  

       tejto pomôcky. 

A6. Ţiadosť  Miroslava Kaleju, Ostrovany 192 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu   

       obce – príspevok vo výške 50 € na lieky a stravu – liečba cukrovky. 

A7. Ţiadosť Miroslava Duţdu, Ostrovany 171 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu     

       obce – príspevok vo výške 50 € na lieky a stravu – liečba leukémie a cukrovky. 

A8. Ţiadosť Bartolomeja  Duţdu, Ostrovany 171 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu    

       obce – príspevok vo výške 50 € na lieky a stravu. 

A9. Ţiadosť Marcely Duţdovej, Ostrovany 231 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu  

      obce – príspevok vo výške 50 € na lieky a stravu. 

 

B. žiada 

B1. Starostu obce  preveriť dôvod pozastavenie dávky v hmotnej núdzi ţiadateľa Elemíra Duţdu,   

       Ostrovany 190. 

B2. Starostu obce  preveriť vlastníka pozemku pod autobusovou zástavkou na kriţovatke v centre   

       obce – ţiadosť Márie Spišákovej, Ostrovany 148 o nápravu – pozemok pod zastávkou SAD   

       v centre obce. 

Informovať o zistených skutočnostiach obecné zastupiteľstvo na najbliţšom zasadaní obecného 

zastupiteľstva. 

 

C. ukladá 

C1. Komisii na ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia a poslancom z Rómskej osady   

       preveriť situáciu s verejným osvetlením a poriadku pod ním vo večerných hodinách pri  

       rodinnom dome ţiadateľa Bartolomeja Bileho, Ostrovany 179 v termíne do 15.3.2011 – správu  

       o stave a návrh riešenia predloţiť na najbliţšom zasadnutí obecného zastupiteľstva .  

 

D. zamieta 

D1. Ţiadosť Miroslava Kostolníka, Raţňany 56 o povolenie na zriadenie  prevádzky herne  v obci   

       s podporou petície občanov obce. 

 



 

7. Návrh na zvýšenie stravnej jednotky v MŠ a ŠZŠ 

 

Obecné zastupiteľstvo  po prerokovaní  

 

A. schvaľuje 

Zvýšenie stravnej jednotky v materskej škole na hodnotu 1,14 € a špeciálnej základnej škole na 

1,04 € ako spoluúčasť rodiča, ktorá prispeje k skvalitneniu stravy v týchto zariadeniach  

 

K bodu 15 - Záver 

 

Na  záver rokovania  Obecného zastupiteľstva  v Ostrovanoch  poďakoval starosta  obce poslancom  

a všetkým   prítomným za  účasť na 2. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                                                Starosta obce: 

 

Elemír Duţda                                                                              Ing. Cyril  R e v á k 

 

Viera Bečaverová 

 

 

Zapísala: 

 

Martina Lukáčová 
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