
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov 

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

 

OZ XX/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

z XX. riadneho zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného 

dňa 12.4.2018  o  19,00  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 XX/2018 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 12.4.2018 o 19,00 

hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch. 

 

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

                 

Ostatní prítomní:   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/ Návrh na prerokovanie štúdie „Domu nádeje“  

   6/ Rôzne 

   7/ Diskusia 

   8/ Závery z rokovania 

   9/ Záver 

 

 

 

K bodu 1 - Otvorenie 

 

20. 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 

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

Poslanec OZ Martin Švec sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti, poslanec František Červeňák sa 

zasadnutia nezúčastnil bez ospravedlnenia.. 

 

K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie programu zasadnutia.  Poslanci OZ 

program rokovania schválili bez pripomienok uznesením č. 127/B1/2018. 

 

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Bc. Miroslava Lukáča a Miroslava Duždu, za 

zapisovateľku určil Bc. Martinu Lukáčovú. 

 

K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie – predseda Rastislav Švec, člčnovia Martin Jaco 

a Mgr. Slávka Magdová. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 127/B2/2018. 

 



K bodu 5 Návrh na prerokovanie štúdie „Domu nádeje“ 

 

Starosta obce na základe uznesenia OZ zo dňa 1.3.2018 dal vypracovať štúdiu  architektonického 

riešenia Domu nádeje – smútku v obci Ostrovany na starom cintoríne oproti obecnému úradu. 

Navrhnuté sú dve variantné riešenia a to s pultovou a sedlovou strechou – objekt  s príslušenstvom. 

V diskusii k tomuto bodu vystúpili: 

Radovan Kriška – objekt by mal byť multifunkčný aj na iné príležitosti, názov Dom nádeje, okná 

od Berdisa nepriehľadné. 

Bc. Miroslav Lukáč – objekt ba mal byť klimatizovaný. 

Jozef Bruzda – s akým vykurovaním sa uvažuje – radiátory, podlahovka drahá a málo účinná. 

Výsadbu zahrnúť do rozpočtu stavby. 

 

Poslanci  OZ sa zhodli na variantnom riešení s pultovou strechou, názov Dom nádeje a predbežne 

umiestnenie na pozemku pred obecným úradom. Navrhli začať s projektovou prípravou  a stavbu – 

návrhy – zverejniť na internetovej stránke obce na pripomienkovanie do 15.5.2018. 

    

Poslanci tento bod rokovania schválili uznesením č. 128/2018. 

 

K bodu 6 – Rôzne 

 

Neboli vznesené príspevky. 

                

K bodu 7 - Diskusia  

 

Joze Bruzda – ako je to s kanalizáciou z rodinného domu od Kaleju –Januva Jaroslava. Vie, že ju 

má zaústenú do jarku. 

Starosta – preverím dám vedieť. 

 

K bodu 8 – Závery z rokovania 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 20. riadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

  1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

      Voľba návrhovej komisie  

  2. Návrh na prerokovanie štúdie „Domu nádeje“  

 

1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice    

    a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie. 

                                                                       

Uznesenie č. 127 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch  

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Bc. Miroslav Lukáč 

                                                                –  Miroslav Dužda 

            A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová 

 

B. SCHVAĽUJE 

            B1. Program 20. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

                  1/ Otvorenie  



                  2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

                  3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

                  4/ Voľba návrhovej komisie  

                  5/ Návrh na prerokovanie štúdie „Domu nádeje“  

                  6/ Rôzne 

                  7/ Diskusia 

                  8/ Závery z rokovania 

                  9/ Záver 

 

      B2. Návrhovú komisiu v zložení: 

                                                          - predseda komisie – Rastislav Švec 

                                                                - člen komisie – Martin Jaco 

                                                                - člen komisie – Mgr. Slávka Magdová 

 

 

  2. Návrh na prerokovanie štúdie „Domu nádeje“  

 

 

Uznesenie č. 128 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. SÚHLASÍ 

S návrhom „Domu nádeje“ – variantné riešenie č. 1 s pultovou strechou a príslušenstvom. 

 

B. ODPORÚČA 

Začať s projektovou prípravou stavby „Domu nádeje“ a jej zverejnenie na internetovej stránke  

Obce na pripomienkovanie do 15.5.2018. 

 

K bodu 9 - Záver 

 

Na  záver rokovania  Obecného zastupiteľstva  v Ostrovanoch  poďakoval starosta  obce poslancom  

a všetkým   prítomným za  účasť na 20. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva  a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

 

 

                                                                                                    Starosta obce: 

                                                                                                    Ing. Cyril  R e v á k 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Bc. Miroslav Lukáč 

 

Miroslav Dužda 

 

 

 

 

Zapísala: 

Bc. Martina Lukáčová 

 


