
O B E C    O S T R O V A N Y 

 

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov 

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

číslo: OZ  VIII/2016                                                                     V Ostrovanoch dňa 29.1.2016 

 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

 

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 

z v o l á v a 

 

                        VIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň 

 

4. februára 2016 /štvrtok/ so začiatkom o 17,00 hodine, 

 

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s 

týmto programom : 

 

   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 Programu rozvoja obce na roky 2015 - 2022 

   9/ Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2016 o určení a zmene názvu ulíc  a iných verejných   

       priestranstiev na území obce Ostrovany 

 10/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

 11/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 12/ Prerokovanie odmien poslancov OZ a členov komisií pri obecnom  zastupiteľstve za rok 2015 

 13/ Rôzne 

 14/ Diskusia 

 15/ Závery z rokovania 

 16/ Záver 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Cyril Revák 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 4.2.2016 

V Ostrovanoch                                                                        Číslo programu rokovania : 8 

 

 

 

 

 

 

 

K návrhu  na prerokovanie Programu rozvoja obce na roky 2015 - 2022 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

 

text podľa výsledku prerokovania 
 

    

 

Dôvodová správa: 

 

Vzhľadom na obšírnosť tohto programového dokumentu (44 strán) vám v stručnosti predkladám obsah  

Programu rozvoja obce na roky 2015 – 2022 (je zverejnený na internetovej stránke obce (ľavá lišta Dokumenty 

– Program rozvoja obce) s dôležitými informáciami pre zamyslenie sa a prípadné doplnenie. Je to PHSR obce 

v novom šate. 

 

 

Programu rozvoja obce na roky 2015 – 2022  je strednodobý programový dokument, ktorý určuje hlavné smery 

rozvoja obce Ostrovany do roku 2022. Tvorba Programu rozvoja obce Ostrovany vychádza zo zákona 

č.503/2001 Z. z., o podpore regionálneho rozvoja. Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 

309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. 

 

Hlavné ciele 

Program rozvoja obce Ostrovany  na roky 2015 - 2022 spolu s Územným plánom obce  je základným a 

kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb 

občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov na území obce. 

Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 - 2022 je strednodobým rozvojovým dokumentom, ktorý je 

vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a  zohľadňuje ciele a priority 

ustanovené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 

2020. 



Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 - 2022 je spracovaný v súvislosti so situáciou v oblasti 

hospodárskej a ekonomickej našej krajiny i celej Európy s prispôsobením priorít a možností našej obce. Cieľom 

Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 - 2022 ako kľúčového strategického dokumentu obce je analýza 

potrieb a daností obce Ostrovany, zadefinovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju obce s ohľadom na 

potreby jeho obyvateľov. 

Cieľom obce Ostrovany je: 

 Spolupracovať na tvorbe a realizácii rozvoja obce a regiónu s okolitými obcami a zahraničnými partnermi 

 V oblasti regionálneho rozvoja zohrávať úlohu integrátora, iniciátora procesov a vhodných príkladov 

hospodárskej a sociálnej politiky 

 Zodpovedný finančný manažment zameraný na tvorbu prostredia, rozvoj podnikania a nevyhnutných 

funkcií samosprávy 

 Vytvárať rovnaké pravidlá pre všetkých, ktorí vytvoria vhodné podmienky pre podnikanie domácich a 

zahraničných investorov a zvýšenie zamestnanosti obyvateľov 

Orientovať sociálnu politiku na dôchodcov a mladé rodiny, podporovať tvorbu prostredia, ktoré bude zlepšovať 

sociálnu situáciu občanov. 

 

 stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 - 

2022 , 

 stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia. 

Analytická časť obsahuje: 

a. kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

(ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie, 

b. ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a 

neinvestičných projektov k 31. decembru príslušného roku), 

c. analýzu silných a slabých stránok územia, 

d. identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja  územia (výber hlavných faktorov), 

e. analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam), 

f. ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a 

neinvestičných projektov realizovaných na národnej, príp. regionálnej úrovni k 31. decembru príslušného 

roku), analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj   územia (posúdenie hlavných faktorov z hľadiska 

príležitostí a ohrození), 

g. analýzu väzieb územia, 

h. SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov), 

 

POLOHA, PRÍRODNÉ PODMIENKY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

dobrá poloha v blízkosti regionálnych 

centier  

poloha v menej atraktívnom prírodnom 

prostredí 

vhodné pôdne a klimatické podmienky pre 

poľnohospodárstvo 

bezprostredná blízkosť rieky pri intraviláne 

obce ako riziko záplav 

vďaka blízkosti rieky dostatok vodných 

zdrojov pre poľnohospodárstvo a priemysel 

monokultúrne využitie poľnohospodárskej 

pôdy a tým pádom erózia pôdy 

chránené hniezdisko bociana čierneho veľký výskyt čiernych skládok odpadu 

separácia odpadu  

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

využitie svojej polohy z hľadiska možnosti 

dodávania čerstvých potravín do centier 

možná kontaminácia pôd a spodných vôd 

poľnohospodárskymi postrekmi 

 Zlepšenie dopravnej situácie a dobudovanie technickej infraštruktúry v prospech obyvateľov regiónu, 

investorov a jeho návštevníkov 

 Postupne zabezpečiť a dlhodobo udržiavať kvalitné životné prostredie pre obyvateľov a kvalitné prírodné 

prostredie v rámci celého územia 

 V oblasti vody a kanalizácie, bytovej politiky a ostatných služieb občianskej vybavenosti je zaistenie 

kvality týchto služieb a ich optimálnu dostupnosť za trhové ceny 

 Zvýšenie bezpečnosti osôb a ich majetku v optimálnom pomere kvality a ceny najmä rozvojom prevencie 

 V oblasti kultúry, športu a zachovania kultúrno-historického dedičstva, realizácia čo najširšej ponuky 

služieb zabezpečujúcich turistické aktivity a rozvoj cestovného ruchu 

Úvod: 

 obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol), 



zvyšujúci sa dopyt po bio potravinách klimatické zmeny a s nimi spojené riziká pri 

živelných pohromách 

možnosť čerpania financií na riešenie 

environmentálnych problémov 

slabá osveta občanov pri ochrane životného 

prostredia (nakladanie s odpadmi, atď.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR A ZAMESTNANOSŤ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

viacero podnikateľských subjektov 

v rôznych odvetviach 

Malá pridaná hodnota podnikateľských 

aktivít 

dobrá dostupnosť a dostatok pozemkov na 

vytvorenie hospodárskych zón a parkov 

Vysoká nezamestnanosť a ťažká 

zamestnateľnosť niektorých občanov 

dostatok pracovnej sily   nevyužitý potenciál  budov na podnikanie 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

výhoda blízkosti odbytísk pre tovary 

a služby produkované v obci 

Komplikovaná legislatíva pri zamestnávaní 

občanov a zakladaní živností 

Možnosti využitia hospodárskeho dvora ako 

malý priemyselný park 

Slabá kúpyschopnosť miestneho 

obyvateľstva 

Potenciál pestovania bio plodín, 

ovocinárstva a zeleninárstva 

slabá podpora podnikania a nových 

investorov 

 

CESTOVNÝ RUCH, ŠPORT, KULTÚRA A ŽIVOT V OBCI  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

určité kultúrno-historické dedičstvo ako 

potenciál pre cestovný ruch 

nevyužitý prírodný a historický potenciál  

pre cestovný ruch 

2 futbalové ihriská málo vhodné prírodne podmienky pre 

turizmus 

obecná knižnica neexistencia hotelových a reštauračných 

služieb 

organizovanie kultúrnych podujatí obcou neexistencia kultúrneho multifunkčného  

strediska 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

využitý potenciál obce pre  kultúrno-

spoločenský život a rozvoj turizmu 

stále sa meniaca legislatíva a byrokracia 

štátnej správy pri čerpaní dotácií 

vybudované kultúrne multifunkčné 

stredisko 

upadajúci záujem mladých o zotrvanie v 

obci 

zapájanie obyvateľov do spoločenského 

a kultúrneho života 

upadajúci záujem mladých o kultúrne 

tradície a podujatia 

možnosti čerpania financií na turistickú, 

športovú a kultúrnu infraštruktúru 

znižovanie sa atraktivity obce kvôli 

zväčšujúcej sa rómskej osade  

 

j. analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja, 

k. identifikáciu východísk a možných riešení, 

l. odhad budúceho možného vývoja. 

DOPRAVA, TECHNICKÁ, SOCIÁLNA A BYTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 dobrá dopravná dostupnosť a spojenie zväčšujúca sa intenzita dopravy v obci 

pokrytie obce kompletnými inžinierskymi 

sieťami 

zlý technický stav domov v rómskej osade 

zlepšujúci sa stav bytového fondu nevyužité poľnohospodárske  budovy v obci 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb stále sa zvyšujúci objem cestnej dopravy 

vybudovanie nových bytových domov 

a parciel na prilákanie nových občanov 

príliš rýchlo sa rozrastajúca rómska osada 

rekonštrukcia poľnohospodárskych 

objektov v obci  

slabo rozvinutá infraštruktúra a bytový fond 

v rómskej osade 



Strategická časť obsahuje: 

1. víziu územia, 

2. formuláciu a návrh stratégie, 

  3.   výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, 

environmentálna). 

Obec definuje päť prioritných oblastí na dosiahnutie svojho cieľa: 

 

1. Technická infraštruktúra a zveľadenie obce 

Oblasť sa zameriava na rozšírenie a skvalitnenie technickej aj dopravnej infraštruktúry a zabezpečenie 

kvality života obyvateľov vo všetkých jej oblastiach. 

2. Sociálna infraštruktúra 

Oblasť sa zameriava na skvalitnenie sociálnej infraštruktúry v obci 

a dobudovanie občianskej vybavenosti. 

3. Cestovný ruch a služby 

Táto oblasť je zameraná na rozvoj cestovného ruchu, na vytvorenie kvalitných podmienok pre 

návštevníkov a turistov, vytvorenie podmienok pre realizáciu projektov v oblasti cestovného ruchu 

a podnikania v cestovnom ruchu. 

4. Podnikateľský sektor a služby 

Oblasť sa zameriava na podporu podnikania, spoluprácu s okolitými subjektmi a vytvorenie pracovných 

miest v obci. 

5. Životné prostredie 

Obec sa snaží zabezpečiť pre obyvateľov a návštevníkov zdravé životné prostredie, racionálne 

využívanie prírodného potenciálu, odpadové hospodárstvo a ochranu životného prostredia. 

 

 Priority a strategické ciele 

Priority Strategické ciele 

Technická infraštruktúra a zveľadenie obce Zatraktívniť obec pre návštevníkov aj obyvateľov 

vybudovaním kvalitnej infraštruktúry. 
Sociálna infraštruktúra 
 

Zabezpečenie kvalitného života v obci  sociálnej 

infraštruktúry a dobudovaním občianskej 

vybavenosti 
Cestovný ruch a služby 
 

Zabezpečiť kvalitné služby v cestovnom ruchu, 

prilákať návštevníkov a turistov do obce. 

Podnikateľský sektor a služby 
 

Zabezpečiť ekonomickú stabilitu podporovaním 

podnikania v obci, zvýšením pracovných možností 

a zamestnanosti v obci. 
Životné prostredie 
 

Zabezpečiť zdravé životné prostredie v obci pre 

obyvateľov a návštevníkov 

 

 

Programová časť obsahuje: 

a. konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám, 

b. súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt. 

PRIORITA 1 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ZVEĽADENIE OBCE 

Špecifický cieľ Kvalitná technická infraštruktúra a atraktívna obec 

Opatrenie 1.1 Technická infraštruktúra a miestne komunikácie 

Aktivity 
1.1.1. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a dostavba kanalizácie 

1.1.2. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a dostavba vodovodu 

1.1.3. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a dostavba čističiek 

odpadových vôd 

1.1.4. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov 



1.1.5. Skvalitnenie pokrytia obecným rozhlasom, TV signálom 

a verejným internetom 

1.1.6. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

1.1.7. Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných 

priestoroch 

1.1.8. Podpora protipožiarnej ochrany a dobrovoľného hasičského zboru 

1.1.9. Skvalitňovanie protipovodňovej ochrany 

Opatrenie 1.2 Zveľadená obec 

Aktivity 
1.2.1 Výstavba odstavných plôch, parkovísk, autobusových zastávok 

1.2.2 Výstavba verejných priestranstiev, námestí a parkov 

1.2.3 Osadenie, úprava a starostlivosť o verejnú zeleň 

1.2.4 Rekonštrukcia nevyužívaných objektov v  obci 

1.2.5 Investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie 

1.2.6 Rekonštrukcia pamätihodností 

 

PRIORITA 2 SOCIÁLNA OBLASŤ 

Špecifický cieľ Rozvinutá sociálna infraštruktúra, zlepšené podmienky pre vzdelávanie, 

kultúru a šport, kvalitný bytový fond. 

Opatrenie 2.1 Sociálne služby 

Aktivity 
2.1.1 Služby sociálnej starostlivosti 

2.1.2 Zvyšovanie kapacity komunitných sociálnych služieb 

2.1.3 Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb 

2.1.4 Zriadenie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych 

služieb vrátane materiálno-technického vybavenia 

2.1.5 Zriadenie denného stacionára 

2.1.6 Služby pre seniorov, pohybovo znevýhodnených a občanom 

odkázaným na pomoc (rozvoz stravy, sociálne poradenstvo  

a pod.) 

2.1.7 Vybudovanie zdravotného strediska 

2.1.8 Organizácia akcií a aktivít, zapájanie a podpora seniorov 

a osamelých obyvateľov 

2.1.9 Podpora seniorských organizácií a spolupráce 

2.1.10 Zriadenie Domu smútku 

2.1.11 Nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy 

osôb/špecifickej skupiny 

2.1.12 Zabezpečovanie spoločnej dopravy osôb/špecifickej skupiny 

Opatrenie 2.2 Rozvoj vzdelávania, kultúry a športu 

Aktivity 
2.2.1 Organizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí 

2.2.2 Podpora partnerstiev, klubov, združení 

2.2.3 Podpora zachovávania tradícií a folklóru 

2.2.4 Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie kultúrnych 

zariadení 

2.2.5 Výstavba, rekonštrukcia,  modernizácia a vybavenie športových 

zariadení (ihriská, šatne, soc. zariadenia, posilňovne, fitness 

centrá, športové centrá a pod.) 

2.2.6 Výstavba detských ihrísk 

2.2.7 Finančná podpora vybraných záujmových združení v obci 



2.2.8 Podpora spolupráce medzi okolitými obcami pri organizácii 

kultúrnych, športových a spoločenských podujatí 

2.2.9 Tvorba partnerstiev 

2.2.10 Aktivity na zvyšovanie povedomia a informovanosti 

obyvateľov v oblasti kultúry a šport 

Opatrenie 2.3 

 

Bytový fond 

Aktivity 
2.3.1   Územná príprava lokalít pre bývanie (IBV a nájomné    

           byty) 

2.3.2   Výstavba bytových domov  

2.3.3  Budovanie a zlepšovanie malej infraštruktúry a prístupu k domom 

a bytom (parkoviská, chodníky, cesty, odvodnenie, spevnenie 

a pod.) 

2.3.4   Údržba a úprava ciest a chodníkov, zimná údržba 

2.3.5 Zriadenie technického parku so strojmi na údržbu miestnych 

komunikácií 

2.3.6  Úprava a udržiavanie verejnej zelene v okolí bytových domov 

Opatrenie 2.4 vzdelávanie  

 2.4.1 Vzdelávacie a informačné aktivity pre záujemcov 

a poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu, ktoré 

zvýšia odborné vedomosti a zručnosti a napomôžu tak 

k skvalitneniu služieb 

2.4.2   Pomoc na začatie podnikania 

2.4.3  Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri 

organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom 

využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoj služieb v oblasti 

cestovného ruchu a ich uvádzania na trh 

2.4.4 Vzdelávacie a informačné aktivity v oblasti starostlivosti o životné 

prostredie (semináre, školenia, letáky a pod.) 

2.4.5  Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, detí 

a mládeže 

2.4.6 Výchova obyvateľov a návštevníkov obce k ochrane prírody 

2.4.7  Vzdelávacie aktivity v oblasti využívania OZE 

 

PRIORITA 3 CESTOVNÝ RUCH A SLUŽBY 

Špecifický cieľ Vybudovaná rekreačná a turistická infraštruktúra. 

Opatrenie 3.1 Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu 

Aktivity 
3.1.1 Výstavba a rekonštrukcia turistických chodníkov, 

cyklochodníkov, náučných chodníkov, bežeckých tratí a pod.  

3.1.2 Výstavba a rekonštrukcia oddychových miest s prístreškami, 

drobná architektúra, studničky, odpočívadlá a pod. 

3.1.3 Vybudovanie informačného centra 

3.1.4 Značenia, kiosky, tvorba smerových tabúľ a tabúľ na označenie 

cyklochodníkov, turistických trás a pod. 

3.1.5 Spolupráca s okolitými obcami pri budovaní a skvalitňovaní 

infraštruktúry (spoločný cyklochodník, turistické trasy a pod.) 

Opatrenie 3.2 Propagácia a marketing  

Aktivity 
3.2.1 Tvorba propagačných materiálov, modernizácia webovej 

stránky obce a tvorba nových webových stránok 

3.2.2 Tvorba informačných tabúľ v obci 

3.2.3 Prehliadky obce a výkladom pre turistov 

3.2.4 Marketingové aktivity 



3.2.5 Tvorba stratégií, koncepcií CR a iných rozvojových 

strategických dokumentov 

3.2.6 Organizácia výstav, kongresov, súťaží, podujatí a pod. 

3.2.7 Spoločná propagácia a marketing s okolitými obcami 

Opatrenie 3.3 Kvalitné ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby 

Aktivity 
3.3.1 Výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia ubytovacích 

zariadení od 5 do 30 lôžok 

3.3.2 Výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia stravovacích 

zariadení (reštaurácie, kaviarne, cukrárne, občerstvenie a pod.) 

3.3.3 Výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných, 

športových a relaxačných zriadení, centier a zón (bazény, sauna, 

fitness, masáže a pod.) 

3.3.4 Výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení 

doplnkových služieb (zábava, požičovne, suveníry, krajčírstvo, 

čistiareň, obchody a pod.) 

3.3.5 Vytváranie podmienok na poskytovanie vzdelávania vytvorenie 

kongresových priestorov 

3.3.6 Spolupráca zariadení cestovného ruchu v obci (tvorba 

produktov CR) 

3.3.7 Spolupráca zariadení cestovného ruchu v okolitých obciach 

 

PRIORITA 4 PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR A SLUŽBY 

Špecifický cieľ Rozvinutý podnikateľský sektor, priemysel a poľnohospodárstvo 

Opatrenie 4.1 Podpora podnikateľského sektora  

Aktivity 
4.1.1 Vytváranie podmienok pre podnikanie 

4.1.2 Úprava objektov a plôch na podnikanie 

4.1.3 Rozvoj služieb verejnej správy pre malé s stredné podnikanie 

4.1.4 Obecná podpora podnikateľov (propagácia, prenájom priestorov 

za zvýhodnených podmienok a pod.) 

4.1.5 Zabezpečenie majetkovo-právnych predpokladov pre opravu, 

rekonštrukciu alebo odpredaj nevyužívaných budov 

4.1.6 Realizácia vzdelávacích a informačných aktivít v oblasti 

samozamestnania, začatia podnikania, efektívneho podnikania 

4.1.7 Zvyšovanie zamestnanosti podporou podnikania a inovácií 

4.1.8 Pomoc na začatie podnikania pre nepoľnohospodárske činnosti vo 

vidieckych oblastiach 

Opatrenie 4.2 Rozvoj poľnohospodárskej a lesníckej činnosti 

Aktivity 4.2.1 Podpora a rozvoj poľnohospodárstva  

4.2.2 Podpora regionálnej produkcie 

4.2.3 Vybudovanie obecného trhoviska (predaj regionálnych 

produktov) 

4.2.4 Podpora poľnohospodárskych podnikov 

4.2.5 Podpora mladých poľnohospodárov a malých 

poľnohospodárskych podnikov 

4.2.6 Podpora prvovýrobcov a spracovateľov poľnohospodárskych 

výrobkov 

4.2.7 Podpora lesného hospodárstva 

4.2.8 Modernizácia a skvalitnenie lesohospodárskych činností 

4.2.9 Činnosti na ochranu a obnovu lesov (požiare, prírodné katastrofy, 

katastrofické udalosti a iné) 

4.2.10 Zriadenie technického parku s lesníckymi technológiami 

4.2.11 Zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie obyvateľov v oblasti 

poľnohospodárstva a lesníctva (Lesná škôlka/škola 



Opatrenie 4.3 Spolupráca 

Aktivity 4.3.1 Podpora vytvárania partnerstiev 

4.3.2 Zlepšenie spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom 

4.3.3 Spoločná propagácia v území 

4.3.4 Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi 

krátkeho dodávateľského reťazca 

4.3.5 Cezhraničná spolupráca 

 

PRIORITA 5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Špecifický cieľ Kvalitné životné prostredie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

a zavádzanie inovácií 

Opatrenie 5.1 Starostlivosť o životné prostredie 

Aktivity 
5.1.1 Úprava obecného potoka a jeho okolia 

5.1.2 Rekonštrukcia obecných hrádzok prívalových vôd 

5.1.3 Čistenie verejných priestranstiev a obytných zón 

5.1.4 Čistenie a úprava lesa 

5.1.5 Obnova a údržba lesných ciest 

5.1.6 Vysádzanie a udržiavanie verejnej zelene a typických rastlín 

s cieľom zachovania príznačného biotopu 

5.1.7 Obnova, rekonštrukcia, úprava a budovanie verejných 

priestranstiev 

5.1.8 Obnova a výmena prvkov drobnej architektúry  

5.1.9 Obnova a starostlivosť o prírodné lokality 

Opatrenie 5.2 Ochrana životného prostredia  

Aktivity 
5.2.1 Skvalitňovanie protipovodňovej ochrany 

5.2.2 Využívanie prírodných stavebných materiálov pri obecných 

stavbách 

5.2.3 Znižovania energetickej náročnosti verejného osvetlenia 

5.2.4 Znižovanie dopadov na životné prostredie v dôsledku 

znečisťovania ovzdušia vykurovaním a spaľovaním odpadu 

5.2.5 Rozvoj odpadového hospodárstva 

5.2.6 Lokalizácia a odstraňovanie čiernych skládok 

5.2.7 Podpora triedenia a zberu odpadu  

5.2.8 Technológia a vybavenie obce na triedenie odpadu (zberný 

dvor, zberné kontajnery, obecné kompostovisko, recyklácia, 

spaľovňa a pod.) 

5.2.9 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

5.2.10 Podpora využívania alternatívnych zdrojov energie 

5.2.11 Monitoring a verejná kontrola životného prostredia 

 

Realizačná časť obsahuje: 

a. popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii Programu rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 - 2022, 

b. popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie Programu rozvoja obce 

Ostrovany na roky 2015 - 2022, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie, 

c. stručný popis komunikačnej stratégie Programu rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 - 2022 k 

jednotlivým cieľovým skupinám, 

d.    systém monitorovania a hodnotenia, 

 

Plán priebežných hodnotení 

Typ hodnotenia Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/periodicita 
Strategické hodnotenie Najskôr v roku 2016 Podľa rozhodnutia obce 

a vzniknutej spoločenskej potreby 
Operatívne hodnotenie V prípade potreby Kontrola programu s reálnou 

situáciou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový harmonogram 

realizácie jednotlivých opatrení a projektov. 

Akčný plán: 

 

Aktivita Termín Zodpovedný Financovanie 
Rekonštrukcia a vybudovanie chýbajúcich 

miestnych komunikácii a chodníkov 
2016-2022 Obec 

Interné a externé 

zdroje 
Výstavba autobusových zastávok 2016 Obec Interné zdroje 
Vybudovanie chodníka pre peších a cyklotrasy 

do Šar. Michaľan 
2016-2018 Obec 

Interné a externé 

zdroje 

Realizácia parkovacích a oddychových plôch  2016-2018 Obec 
Interné a externé 

zdroje 

Dobudovanie kamerového systému 2017 Obec 
Interné a externé 

zdroje 

Zlepšenie a rozšírenie elektrifikácie obce 2016-2022 Obec 
Interné a externé 

zdroje 
Informačné tabule pre zlepšenie orientácie 

turistov 
2016 Obec 

Interné a externé 

zdroje 
Podpora rozvoja podnikateľských subjektov 

obcou 
2016-2022 Obec 

Interné a externé 

zdroje 

Športoviská  2016-2018 Obec 
Interné a externé 

zdroje 
Rekonštrukcia jestvujúcej MŠ a výstavba novej 

MŠ 
2016-2017 Obec 

Interné a externé 

zdroje 

Výstavba plneorganizovanej  základnej školy 2016-2018 Obec 
Interné a externé 

zdroje 

Zdravotnícke zariadenia 2016-2017 Obec 
Interné a externé 

zdroje 

Stacionár 2016-2022 Obec 
Interné a externé 

zdroje 

Multifunkčné zariadenie pre kultúru a šport 2016-2018 Obec 
Interné a externé 

zdroje 

Vývarovňa a osobná hygiena 2016-2018 Obec 
Interné a externé 

zdroje 

Bytová výstavba 2016-2022 Obec 
Interné a externé 

zdroje 

Oobchodné služby 2016-2018 Obec 
Interné a externé 

zdroje 

Rozšírenie jestvujúcej kanalizačnej siete 2016-2022 Obec 
Interné a externé 

zdroje 

Rozšírenie jestvujúcej vodovodnej siete 2016-2022 Obec 
Interné a externé 

zdroje 

Modernizácia  a rozšírenie ČOV 2016-2022 Obec 
Interné a externé 

zdroje 

Tematické hodnotenie 2016 Téma hodnotenia identifikovaná 

ako riziková časť vo výročnej 

monitorovacej správe za 

predchádzajúci kalendárny rok 
Ad hoc mimoriadne hodnotenie V prípade potreby Pri značnom odklone od 

stanovených cieľov 
Pri návrhu na revíziu PRO 

Ad hoc hodnotenie celého PRO 

alebo jeho časti 

2016 - 2022 Na základe rozhodnutia starostu, 

kontrolného orgánu obce, podnetu 

poslancov,  na základe protokolu 

NKÚ SR, správy auditu a podobne. 



Vybudovanie vhodnej protipovodňovej ochrany 

a zadržania vôd na území obce 
2016-2022 Obec 

Interné a externé 

zdroje 

Znižovanie produkcie odpadov 2016-2022 Obec 
Interné a externé 

zdroje 

Vybudovanie zberného dvora a kompostoviska 2016-2018 Obec 
Interné a externé 

zdroje 
 

Hodnotiaca tabuľka projektov 

Kategória Úroveň dôležitosti Hodnotiace kritérium 
1 Najvyššia - Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo z legislatívy EÚ 

- Projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu 
2 Vysoká - Projekty  vyplývajúce a podporené v rámci VZN obce 

- Projekty s právoplatným stavebným povolením 

a uskutočneným VO 

- Projekty MAS 
- Projekty s vysokou podporou obyvateľov 
- Projekty s potenciálom spolufinancovanie z EŠIF 

a z iných zdrojov a/alebo projekty, ktorých realizácia je 

pre obec nutná 
3 Stredná - Projekty s potenciálom spolufinancovanie z EŠIF 

a z iných zdrojov a/alebo projekty, ktorých realizácia je 

pre obec vhodná 
4 Nízka - Projekty definované ako zámery, v štádiu úvah 
5 Najnižšia - ostatné 
 

Záver, ktorý obsahuje informáciu o schválení a zverejnení Programu rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 

- 2022. 

 

 

 

 

Odporúčam poslancom OZ si tieto návrhy preštudovať spolu s podrobným Programom, ktorý je na internetovej 

stránke obce. Toto je zároveň  návod na prípravu investičných akcií do konca volebného obdobia.  

 

Podrobnejší výklad podám na zasadnutí OZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančná časť obsahuje: 

a) indikatívny finančný plán na celú realizáciu Programu rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 - 2022, 

b) model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-

ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce, 

c) hodnotiacu tabuľku pre výber projektov. 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 4.2.2016 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 9 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie  zmien a doplnkov VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom  poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

text po prerokovaní v zastupiteľstve 

 

 

Dôvodová správa: 

 

 

Predkladám návrh VZN č. 1/2015  o určení a zmene názvu ulíc  a iných verejných priestranstiev  

na území obce Ostrovany.  Tento návrh schvaľovať nebudete, je  iba na konzultáciu a na  verejnú diskusiu 

názvov ulíc mnou navrhnutých.  V materiály, ktorý budeme prerokovávať v apríli 2016 už budú zahrnuté aj 

prípadné iné návrhy. 

Návrh VZN je stručný, podrobnosti rozpracujem v smernici starostu obce o označovaní ulíc, verejných 

priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Ostrovany.  

 

                                                                                 N Á V R H 

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Ostrovany 

 

na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 2b a 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR      č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní 

ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva toto  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE 

OBCE OSTROVANY 

 č. 1/2016 

 

o určení a zmene názvu ulíc  a iných verejných priestranstiev  

na území obce Ostrovany 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 



  

(1) Obec Ostrovany v súlade s platnou právnou úpravou určuje a mení názvy ulíc a iných verejných 

priestranstiev na celom území obce Ostrovany. 

(2) Určovanie ulíc a verejných priestranstiev slúži obci a ostatným subjektom na získanie prehľadu 

o umiestnení  stavieb a súčasne slúži obyvateľom na lepšiu orientáciu na území obce. 

(3) Obec vedie evidenciu súpisných čísel a orientačných čísiel  na evidenčných listoch alebo na počítačových 

alebo iných médiách podľa jednotlivých ulíc a verejných priestranstiev. 

 

Čl. 2 

Názvy ulíc na území obce a ich zmeny 

 

(1) Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe požiadaviek obyvateľov obce s prihliadnutím na orientačné 

možnosti, rozlohu obce, ako i na názory a vyjadrenia obyvateľov obce a iných subjektov. 

(2) Pridelenie názvu ulice alebo jeho zmenu obec oznámi spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nej mohli 

obyvatelia vyjadriť. Lehota uverejnenia nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. 

(3) Zoznam ulíc a verejných priestranstiev tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

súčasťou tohto zoznamu je aj grafická časť, ktorá jednoznačným spôsobom vykresľuje jednotlivé ulice a iné 

verejné priestranstvá na území obce Ostrovany. 

 

Čl. 3 

Osobitné podmienky 

  

(1) Obec dbá o to, aby sa ulice označovali  v súlade s ust. § 2b ods. 3  zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v znení neskorších predpisov.    

(2) Obec tiež dbá o to, aby označenie ulice bolo realizované v dostatočnom časovom predstihu, aby si všetci 

dotknutí mohli splniť svoje povinnosti podľa osobitných právnych predpisov (zmeny v občianskych 

preukazoch a ostatných verejných listinách a pod.) 

  

Čl. 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch. 

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch dňa xx.xx.2016 

uznesením č. xx/2016. 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom xx.xx.2016. 

 

 

                                                                                         Ing. Cyril Revák, v.r. 

                                                                                           starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

č.1 Názvy ulíc podľa abecedného zoznamu a zaradenie rodinných domov do danej ulice 

č.2 Návrh situačného plánu ulíc - grafický podklad 

 

 



Príloha č.1 Názvy ulíc podľa abecedného zoznamu a zaradenie rodinných domov do danej ulice 

 

Názvy ulíc v obci: 

 

  1. Prešovská 

  2. Sabinovská 

  3. Parková 

  4. Záhradná 

  5. Kostolná 

  6. Sv. Kozmu a Damiána 

  7. Vyšný koniec 

  8. Úvozok 

  9. Ku ihrisku 

10. Mlynská 

11. Rovná 

12. Za jarkom 

13. Torysská 

14. Športová 

 

 

 

Príloha č.2 Návrh situačného plánu ulíc - grafický podklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                                       Na rokovanie dňa 4.2.2016 

V Ostrovanoch                                                                                       Číslo programu rokovania : 10 

 

 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

A.  s c h v a ľ u j e  

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce ... 

 
N Á V R H 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany 

Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo xx/2016 zo dňa 4. 2. 2016 schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného 

kontrolóra obce Ostrovany a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany 

a náležitosti prihlášky. 

1. V y h l a s u j e: 

V zmysle §18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov xx.x. 2016 za deň 

konania voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany. 

 

2. U R Č U J E:  

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Ostrovany 

1. Vzdelanie:              ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

2. Bezúhonnosť:         preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace 

3. Pracovný úväzok:   0,20 

 

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Ostrovany: 
1. Osobné údaje: 

            - meno, priezvisko 

            - dátum narodenia 

            - bydlisko 

2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie ekonomického smeru 

3. Prax 

4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných 

orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

5. Znalosť základných noriem samosprávy  

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov 



  

Súčasťou prihlášky je: 

- profesijný životopis 

- overená fotokópia dokladu o vzdelaní 

- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

  

Spôsob voľby hlavného kontrolóra  
1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do xx. xx. 2016 (40 dní pred dňom konania 

volieb) na úradnej tabuli obce Ostrovany a na internetovej stránke www.ostrovany.sk. 

2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. 

j. xx. xx. 2016 do 15 
00

 hodiny v zalepenej obálke na adresu: Obec Ostrovany,  082 22 Ostrovany 60 s označením ,,Voľby 

hlavného kontrolóra - Neotvárať!“ 

3. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykonajú ..............................................obecného zastupiteľstva 

v Ostrovanoch spolu so starostom obce Ostrovany. Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam 

kandidátov. 

4. Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne  5 min. prezentácia.   

5. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch. 

6.  Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, 

spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby. 

7.  Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom OZ. 

8. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení v abecednom poradí 

(podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka 

obce Ostrovany. 

9. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného 

kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky. 

10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je: 

a) na predpísanom tlačive, 

b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta. 

11. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo dopísané mená sa neprihliada. 

12. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden 

z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 

postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 

najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

13. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: 

 počet prítomných poslancov, 

 počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

 počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

 počet platných hlasovacích lístkov, 

 počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, 

 výsledok voľby, resp. 2. kola voľby, 

 meno zvoleného kandidáta. 

14. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce  uzavrieť pracovnú zmluvu. 

15. Pracovný úväzok: 0,20. 

16. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne xx.x. 2016, t. j. dňom nasledujúcim po dni 

skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. 

 

Postavenie hlavného kontrolóra 
Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obce podnikať, alebo 

vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, 

ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, literárnu, alebo umeleckú činnosť. 

  

Voľba hlavného kontrolóra obce Ostrovany sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa xx.xx. 2016 . 

Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 

do xx.xx. 2016 do 15
00

. hod. na adresu:  

            Obec Ostrovany 

             Obecný úrad 

            082 22 Ostrovany 60 
  

Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto konania voľby. 

   

                                                                                                   Ing. Cyril Revák 

                                                                                                   Starosta obce  

 

http://www.ostrovany.sk/


Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 4.2.2016 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 11 

 

 

 

K návrhu  na prerokovanie žiadostí fyzických a právnických osôb 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

 

 A. SCHVAĽUJE 

 

Text uznesenia na rokovaní OZ  

 

Žiadosti FO a PO na rokovanie OZ dňa 4.2.2016: 

 

- TJ Inter Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť TJ futbalový oddiel dospelých a žiakov  v roku 2016 

v celkovej sume 6695 €  z toho dospelí 4685 €  a žiaci 2010 €, 

- TJ Inter Ostrovany – žiadosť o dotáciu na predohrávku jarnej časti súťažného ročníka  2017 žiakov 

a dospelých vo výške 400 € ( odohrajú sa 7.11. až 15.11.2016), 

- TJ Inter Ostrovany – žiadosť o dotáciu na Deň obce v auguste  2016 vo výške 600 €,                      

- TJ Inter Ostrovany – žiadosť o dotáciu na halový turnaj dospelých a žiakov v mesiacoch január až marec 

2016 – poplatky za prihlásenie – muži 50 € a žiaci 25 €. žiadosť o dotáciu vo výške 300 €, 

- TJ Sokol Ostrovany a MS SČK Ostrovany – žiadosť o dotáciu na výročný 10. ročník dňa obce na 

zabezpečenie kultúrneho programu  v auguste 2016 vo výške 2000 €, vlastné zdroje  700 €, 

- TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na 6. ročník Memoriál Jozefa Lukáča, na ceny a občerstvenie , 

v mesiaci jún 2016 vo výške 300 €, vlastné zdroje 200 €, 

- TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť, údržbu a zveľadenie priestorov  a šatní  klubu a jeho   

futbalového podklubu  Old Boys Sokol Ostrovany 1954 v roku 2016 vo výške 2 000 €, na šírenie dobrého mena 

obce, 

 

 

Ostrovany, január  2016  

 




