
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 10. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 53/2012 

zo dňa 31.5.2012 

 

 

 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice –  Martin Jaco 

                                                                -   Viera Bečaverová 

            A2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová 

            A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

            A4. Oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v  

                   Ostrovanoch Miroslava Kaleju 

            A5. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčenia   

                   o zvolení náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva  Mgr. Slávky Magdovej 

            A6. Zloženie sľubu náhradníka poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Slávky Magdovej 

 

 

        B . SCHVAĽUJE 

 

             B1. Program 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

       B2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: 

                                                         - predseda komisie – Rastislav Švec 

                                                               - člen komisie        –  Jozef Bruzda 

                                                               - člen komisie        –  Katarína Triščová 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

    

 

Overovatelia:    

 

Martin Jaco 

 

Viera Bečaverová 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH 10. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 54/2012 

zo dňa 31.5.2012 

 

 

K návrhu na prerokovanie prenájmu majetku obce Ostrovany 

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

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

Zverejnenie oznámenia o prenájme majetku obce Ostrovany, v Rómskej osade, podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, udržiavaný a oplotením ohraničený pozemok, pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, 

ktorý bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom s trvalým pobytom v obci prípadne platil daň z tejto 

nehnuteľnosti – cena za prenájom majetku obce Ostrovany 0,30 €/m²/rok. 

 

 

B.  POVERUJE 

 

obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia 

k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného  uznesenia, spísanie nájomných zmlúv a podkladov pre 

vklad do katastra nehnuteľností.. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:      

 

Martin Jaco 

 

Viera Bečaverová 

 

 

 

 

                                                                                                                                   



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 10. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 55/2012 

zo dňa 31.5.2012 

 

 

k prerokovaniu žiadosti fyzických a právnických osôb 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní,  

 

A . SCHVAĽUJE 

 

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

ods. 3, písm. a/ pre Vladimíra Duždu, bytom Ostrovany 197 vo výške 50 € na zvýšené náklady na 

lieky po operácii žalúdka a dodržiavanie diéty  podľa predložených dokladov. 

 

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

ods. 3, písm. a/ pre Mariána Bileho, bytom Ostrovany 203 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky 

podľa predložených dokladov. 

 

A3. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,   

ods. 3, písm. a/ pre Miroslava  Duždu, bytom Ostrovany 171 výške 50 € na zvýšené náklady na lieky - 

onkologický pacient podľa predložených dokladov. 

 

A4. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,   

ods. 1, písm. a/ pre Vladimíra Kaleju, bytom Ostrovany 221 výške 100 € na zvýšené výdavky na deti 

v Internátnej škole pre slabozrakých a nepočujúcich v Levoči – strava, bývanie, cestovanie podľa 

predložených dokladov. 

 

A5. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,   

ods. 1, písm. a/ pre Valériu Giňovú, bytom Ostrovany 186 výške 50 € na zvýšené výdavky na 

potraviny, oblečenie, cestovné – kontrola v Hágoch pacienti po liečbe TBC podľa predložených 

dokladov. 

 

A6. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,   

ods. 3, písm. c/ pre Pavla Štelbackého, bytom Ostrovany 169 výške 300 € na výpomoc po požiari 

v rodinnom dome. 

 

 

B. ZAMIETA 

 

B1. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre 

Peštu Radúza, bytom Ostrovany 201 na nákup kostýmov pre tanečnú skupinu Streetdence-uno vo 

výške 1000 €. Predložiť rozpočet na kostýmy s cenovými ponukami na zasadnutie 15.6.2012.   

   



B2. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre . 

Miroslava Duždu, bytom Ostrovany 187 -   Kresťanské spoločenstvo, na trojdňové duchovné cvičenie 

v dňoch 1.- 3. júla 2012 na ihrisku TJ Inter Ostrovany -  výška príspevku  1000 €. Predložiť rozpočet 

a harmonogram akcie na zasadnutie 15.6.2012. 

 

 B3. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre 

futbalový klub TJ Inter Ostrovany  na výročie prvej zmienky o obci Ostrovany vo výške 600 €. 

Predložiť rozpočet a organizáciu akcie na zasadnutie 15.6.2012. 

 

 B4. Ponuku od Márie Janigovej, bytom Ražňany 39 na odpredaj rodinného domu a pozemku v obci  

pre potreby obce Ostrovany. 

    

B5. Žiadosť Štefana Kaleju, bytom Ostrovany 199 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce- starobný dôchodca – na lieky, hygienické potreby a drevo. Neuhradené dane a poplatky za 

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

 

B6. 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. 

 

B7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:      

 

Martin Jaco 

 

Viera Bečaverová 

 

 

 
 


