
 OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY    

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 119/2018 

zo dňa 1.3.2018 

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

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Jozef Bruzda 

                                                                –  František Červeňák 

            A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová 

      A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

 

B. SCHVAĽUJE 

            B1. Program 19. 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/ Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  

          kompetencií na úseku školstva v roku 2018 – zmeny a doplnky č. 5 VZN č. 2/2013. 

      9/ Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie    

          povinnej  školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce    

          Ostrovany 

    10/ Návrh na prerokovanie investičných akcií v roku 2018  

    11/ Návrh na prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavby multifunkčného ihriska    

          v obci 

    12/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

    13/ Rôzne 

    14/ Diskusia 

      15/ Závery z rokovania 

      16/ Záver 

 

      B2. Návrhovú komisiu v zložení: 

                                                          - predseda komisie – Martin Jaco 

                                                                - člen komisie – Rastislav Švec 

                                                                - člen komisie – Martin Švec 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Overovatelia: 

Jozef Bruzda 

František Červeňák 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 120/2018 

zo dňa 1.3.2018 

 

 

K návrhu  na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva v roku 2018 – zmeny a doplnky č. 5 VZN č. 2/2013. 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

 po prerokovaní  

 

 

SCHVAĽUJE 

   

Zmenu a doplnok č. 5 VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva pre rok 2018 v prílohe č. 1 takto: 

 

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa v školskej jedálni, na 

správu školských objektov v obci Ostrovany  a na záujmové vzdelávanie v CVČ  pre rok 2018: 

 

  Škola a školské zariadenie 

 

Výška finančných 

prostriedkov 

Počet detí 

k 15. 9. 2017 

Materská škola 2 297,84 €/ dieťa/rok             48 

Školská jedáleň    151,506 €/dieťa/rok             48 

Správa školských objektov 16 665,66 €/rok          48/84 

CVČ          60,- €/dieťa/rok   - 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Jozef Bruzda 

František Červeňák 

     

 



                                                                      Príloha uznesenia OZ č. 120/2018 zo dňa 1.3.2018 

 

 

 

Zmena a doplnok č. 5   
 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉHO    NARIADENIA 

č. 2/2013 

o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku 

školstva 

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Ostrovany na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 12 

písm. c) zákona  č.  596/2003  Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov  a §7 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov   mení a dopĺňa do 

VZN č.  2/2013 prílohu č. 1 platnú pre rok 2018 takto: 

 

 

 

                                                                                                                                   Príloha č. 1 

 

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa v školskej jedálni, na 

správu školských objektov v obci Ostrovany  a na záujmové vzdelávanie v CVČ  pre rok 2018: 

 

  Škola a školské zariadenie 

 

Výška finančných 

prostriedkov 

Počet detí 

k 15. 9. 2017 

Materská škola 2 297,84 €/ dieťa/rok             48 

Školská jedáleň    151,506 €/dieťa/rok             48 

Správa školských objektov 16 665,66 €/rok          48/84 

CVČ          60,- €/dieťa/rok   - 

 

§ 8 

Záverečné  ustanovenia 

 

 (9)  Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením 

číslo ........./2018 dňa 1.3.2018 a nadobúda účinnosť dňom schválenia pre rok 2018. Dňom 

nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto VZN. 

 

 

 

V Ostrovanoch dňa 1.3.2018 

 

 

 

 

                  Ing. Cyril Revák v.r. 

          starosta obce 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 121/2018 

zo dňa 1.3.2018 

 

K návrhu na prerokovanie VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej  školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Ostrovany 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní,  

 

A. SCHVAĽUJE 

 

VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany s účinnosťou od 17.3.2018. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Jozef Bruzda 

František Červeňák 

 

 



                                                            Príloha uznesenia OZ č. 121/2018 zo dňa 1.3.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch v zmysle § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) a v nadväznosti na § 5  

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 20 ods. 

2 a ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov, s prihliadnutím na VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie (ďalej len VZN):  

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 1/2018 

 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany 

 

 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Týmto nariadením sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany v rozsahu jej školského obvodu 

aktuálneho pre školský rok 2017/2018.  

 

Článok 2 

Určenie miesta a času zápisu 

 

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v obci Ostrovany na školský rok 

2018/2019 (ďalej len „základná škola„) sa uskutoční  16. apríla 2017 v čase od 13,00 do 16,00 hod. v 

priestoroch základnej školy, Ostrovany 250. Náhradný termín zápisu sa určuje na deň 17. apríla 2017 v 

čase od 13,00 do 16,00 hod. v priestoroch základnej školy.  

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa 

1.3.2018 uznesením číslo ...../2018 a nadobúda účinnosť dňom 17.3.2018.  

 

 

 

V Ostrovanoch 1.3.2018  

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Cyril Revák  
                                                                                             starosta obce 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 122/2018 

zo dňa 1.3.2018 

 

K návrhu na prerokovanie investičných akcií v roku 2018 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A.1 Výstavbu novej kontajnerovej školy 8-triednej pre potreby marginalizovanej komunity v obci  

       s inžinierskymi sieťami (prístupová komunikácia, kanalizačná, vodovodná, plynová      

       a elektrická  prípojka), 

 

A2.  Výstavbu multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku TJ Sokol Ostrovany,  

 

A3.  Výstavbu chodníka, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia na cintorín,  

 

A4.  Dobudovanie(rekonštrukciu) miestnych komunikácii na ulici Horskej  (uloženie asfaltového   

        koberca, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia) a Zimnej (uloženie asfaltového   

        koberca), 

 

A5.  Výstavbu vodovodného zásobného radu, kanalizácie a miestnej komunikácie na ulici     

        Kamencovej  v rómskej osade,   

 

A6.  Revitalizáciu parku s chodníkom pod kostolom, verejného priestranstva v centre obce, úprava      

        verejného priestranstva pred obecným úradom,  

 

A7.  Realizáciu podložia na tenisovom kurte v obci,  

 

A8.  Spevnené úpravy dvora a okolia obecného úradu, úpravy verejných priestranstiev v obci. 

 

A9.  Výstavbu domu smútku v obci. 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Overovatelia: 

Jozef Bruzda 

František Červeňák 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 123/2018 

zo dňa 1.3.2018 

 

K návrhu na prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavby multifunkčného ihriska 

v obci 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR , v programe  „Podpora 

rozvoja športu“ v roku 2018  na projekt zameraný na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým 

povrchom a príslušenstvom  na parcele KNC č. 508/1 v k.ú. Ostrovany so spolufinancovaním  

projektu z vlastných zdrojov  vo výške  43 926,76 € z celkového rozpočtu projektu a so 

zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

    

B.  SPLNOMOCŇUJE 

 

Starostu obce Ostrovany podpísať všetky záväzkové vzťahy vyplývajúce a potrebné pre 

zabezpečenie žiadosti o NFP a z toho vyplývajúce potrebné prílohy. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Jozef Bruzda 

František Červeňák 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 124/2018 

zo dňa 1.3.2018 

 

K návrhu na prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A1. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, §...., ods. 

......  pre TJ Inter Roma Ostrovany na činnosť TJ futbalový oddiel dospelých a žiakov  v roku 2018 

v celkovej sume 7000 €  z toho vlastné zdroje 150 €. 

 

A2. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, §...., ods. 

......  pre MS SČK Ostrovany a TJ Sokol Ostrovany  – žiadosť o dotáciu na 12. ročník dňa obce na 

zabezpečenie kultúrneho programu  4. augusta 2018 spojeného so 770. výročím prvej písomnej 

zmienky o obci vo výške  2500 €, vlastné zdroje  700 €, 

 

A3. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, §...., ods. 

......  pre TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na 8. ročník Memoriál Jozefa Lukáča, na ceny 

a občerstvenie, v mesiaci jún 2018 vo výške 300 €, vlastné zdroje 200 €, 

 

A4. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, §...., ods. 

......  pre TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť futbalového klubu Sokol Ostrovany, 

údržba budovy, terénne úpravy dvora (uloženie zámkovej dlažby v roku 2018 vo výške 2000 €, 

vlastné zdroje 500 €, 

 

A5.  Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, §...., ods. 

......  pre Rímskokatolícka cirkev, filiálka Ostrovany  – žiadosť o finančný príspevok na opravu 

zámkovej dlažby okolo kostola, osvetlenia kostola a jeho nasvietenie, vybudovanie striešky nad 

hlavným vchodom a opravu oporného múrika okolo kostola v Ostrovanoch v roku 2018 vo výške 

10 000 €. 

 

B. ŽIADA 

 

Rímskokatolícku cirkev, filiálka Ostrovany o doplnenie rozpočtu k predloženej žiadosti.  

 

 

                                                                                            Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Overovatelia: 

Jozef Bruzda 

František Červeňák 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 125/2018 

zo dňa 1.3.2018 

 

k návrhu na odkúpenie  pozemku na výstavbu školy v obci. 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

Odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva obce Ostrovany – pozemok na prístupovú komunikáciu, 

zriadenie inžinierskych sietí  a výstavbu základnej školy -  v k.ú. Ostrovany a to: 

- pozemok registra KN E parc. č. 430/7- orná pôda o výmere 5692 m², LV 604. 

Tuto nehnuteľnosť predáva jej vlastník  Ing. František  Pavúr, bytom Lúčna 276/12, 040 15 Košice-

Šaca v celosti do vlastníctva obce Ostrovany, LV 450. 

 

Kúpa sa uskutočňuje za cenu 4,80 € za 1 meter štvorcový. 

 

   

B. POVERUJE 

 

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

k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia, vypracovanie geometrického plánu 

oprávnenou osobou, spísanie kúpnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Jozef Bruzda 

František Červeňák 

 

 

 


