
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 21. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 112/2014 

zo dňa 15.8.2014 

 

 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice  - Katarína triščová 

                                                                       -  Martin Jaco 

            A2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová, Bc.  

            A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

            

        B . SCHVAĽUJE 

        B1. Program 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

              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/ Podnety a návrhy od občanov 

              8/ Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku)    

                  starostu na celé funkčné obdobie 2014 -2018 

              9/ Prerokovanie žiadostí PO a FO 

            10/ Rôzne 

            11/ Diskusia 

            12/ Závery z rokovania 

            13/ Záver 

 

 

     B2. Návrhovú komisiu v zložení: 

                                                         - predseda komisie –  Viera bečaverová 

                                                         - člen komisie        –  Jozef Bruzda 

                                                         - člen komisie        –  Dezider Dužda  

 

 

 

       

                                                                                         Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Overovatelia:     

 

Katarína Triščová 

 

Martin Jaco 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 21. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 113/2014 

zo dňa 15.8.2014 

 

 

 

k návrhu  na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsahu výkonu funkcie (úväzku) 

starostu na celé funkčné obdobie 2014 -2018 

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

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

po prerokovaní v zmysle ustanovení §11 ods.3 písm. d/ a ods. 4 písm. i/  zákona č. 369/1990 o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A1. Podľa ustanovení §11 ods. 3 písm. d/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  9 (deväť)  poslancov na celé volebné obdobie rokov 2014 – 2018. 

 

A2. Podľa ustanovení §11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov výkon funkcie starostu v rozsahu 1 (jedna),  t.z.  v plnom rozsahu počas celého funkčného 

obdobia rokov 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:     

 

Katarína Triščová 

 

Martin Jaco 

 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 21. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č.   114/2014 

zo dňa 15.8.2014 

 

 

k návrhu  na prerokovanie žiadostí PO a FO 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

po prerokovaní  

 

A.  SCHVAĽUJE 

 

A1. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre TJ Inter  

       Roma Ostrovany   na činnosť futbalového mužstva žiakov na júl až november  2014  z dôvodu    

       postupu žiakov do I. triedy a tým zvýšené náklady na cestovné a obslužné činnosti mužstva.  Výška   

      dotácie 790 €.  

 

A2.  Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,   

        písm. a/ pre Lýdiu Kalejovú, Ostrovany 213  vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky 

        pre  zdravotne postihnuté dieťa. 

               

A3.  Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,   

        písm. a/ pre Ivanu Kalejovú, Ostrovany 201  vo výške 50 € na lieky z dôvodu liečby syna na  

        TBC. 

 

A4.  Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,   

        písm. a/ pre Patríciu  Kalejovú, Ostrovany 199  vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky z  

        dôvodu liečby synov na TBC. 

         

A5.  Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,   

        písm. a/ pre Margitu Duždovú, Ostrovany 171  vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky. 

 

A6.  Žiadosť o prenájom pozemku a nájomnú zmluvu o prenájme pozemku pre Františka Kotlára,   

        Ostrovany 205 –- predajňa potravín v rómskej osade. Cena za prenájom 0,30 €/m²/rok. 

 

A7.  Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre Apoštolskú     

        cirkev v zastúpení Miroslavom Duždom, Ostrovany 187 na zateplenia modlitebne podľa  

        priloženej cenovej ponuky vo výške 1803 €. 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

Overovatelia:     

 

Katarína Triščová 

Martin Jaco 


