
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  XIX/2014                                                                     V Ostrovanoch dňa 27.2.2014 

 

 

 

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 

 

XIX. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň 

 

6. marca 2014 /štvrtok/ so začiatkom o 17,00 hodine, 

 

ktoré sa bude konať v priestoroch komunitného 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 rozpočtu obce na rok 2014 

   9/ Návrh na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – výstavba ZŠ v obci 

 10/ Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  

       kompetencií na úseku školstva v roku 2014. 

 11/ Prerokovanie platu starostu obce 

 12/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 13/ Rôzne 

 14/ Diskusia 

 15/ Závery z rokovania 

 16/ Záver 

 

 

                                                                                                  Ing. Cyril Revák 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 6.3.2014 

V Ostrovanoch                                                                        Číslo programu rokovania : 8 

 

 

 

 

 

 

K návrhu  rozpočtu obce na rok 2014 a viacročného rozpočtu na roky 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

A. BERIE NA VEDOMIE 
 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2014 

B. SCHVAĽUJE 
Rozpočet obce Ostrovany  na rok 2014: 

B1. Celkové príjmy rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2014 sa určujú sumou  582 910 € 

       a celkové výdavky rozpočtu obce  Ostrovany sa určujú sumou                 582 910 €. 

B2. Rozpočet  obce  Ostrovany  sa  určuje  ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti. 

B3. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a príspevky podľa schválených Zásad a VZN obce. 

       Finančné  prostriedky  takto poskytnuté sa môžu použiť  výlučne na účely uvedené v písomnej    

       dohode o poskytnutí dotácie a príspevku z rozpočtu obce a rozhodnutí starostu obce o poskytnutí  

       dotácie a príspevku. 

B4. Poskytnuté finančné prostriedky dotácií   a príspevkov podliehajú  zúčtovaniu s rozpočtom obce   

       podľa VZN obce.  

B5. Obec tvorí  sociálny fond  vo  výške  1 %  hrubých miezd  v zmysle zákona. 

       Použitie sociálneho fondu je vymedzené v zákone o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou  

       vyššieho stupňa na príslušný rok. 

B6. Starosta obce môže v  priebehu roka upraviť záväzné limity rozpočtu  obce rozpočtovými  

       opatreniami, ktoré podliehajú schváleniu  obecným zastupiteľstvom. 

 

 

    

   



Dôvodová správa: 

 

 

Rozpočet Obce Ostrovany na roky 2014 - 2016 je zostavený v súlade s týmito právnymi 

predpismi: 

 so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

 s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve v znení neskorších predpisov, 

 so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

 so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov, 

 s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie,  

 so zákonom č. 493/2011Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, 

 v súlade so schváleným rozpočtom SR na rok 2014 a so Zásadami nakladania s finančnými 

prostriedkami Obce Ostrovany.  

 

Podľa zákona č. 493/2011Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná zostavovať  

svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený 

rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje 

o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. 

  
Návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2016 je zostavený  

s dôrazom na vzťah medzi rozpočtovými príjmami a očakávanými výdavkami porovnané podľa 

predchádzajúcich rokov  2012 a 2013. 

Zostavenie rozpočtu obce na rok 2014 ovplyvnil rad legislatívnych opatrení prijatých v roku 2013 a 

prijatie memoranda v roku 2013 o spolupráci medzi ZMOS a Vládou SR, ktoré majú dopad na 

príjmovú časť rozpočtu a ovplyvnili aj výdavky obce.  

 

Rozpočet obce Ostrovany  na rok 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 582 910,-  €,  

-  rozpočet je vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov.  

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 468 110,- €, bežné výdavky vo výške 352 750,- €, kapitálové 

príjmy sú rozpočtované vo výške 0,- € a kapitálové výdavky vo výške 201 660,- €.  

Prebytok bežného rozpočtu je použitý na splácanie istiny z úverov, ktorá je zaradená do výdavkových 

finančných operácií.  

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré 

obec získa zo štátneho rozpočtu, pričom sa vychádzalo zo schváleného rozpočtu verejnej správy 

na roky 2014 – 2016 a odhadu výberu dane v tomto roku. Sadzby miestnych daní a poplatkov 

a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2013 a predchádzajúceho  

roka 2012. 

 

Návrh rozpočtu obce Ostrovany na roky 2015-2016 je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov orientačný, nie je pre obec záväzný. 

 



Takto zostavený rozpočet  má zabezpečiť preukázateľnosť a efektívnosť verejných výdavkov, zvýšenie 

ich transparentnosti a informovanosti občanov o použití verejných financií a prostriedkov obce. 

 

V rámci prerokovania návrhu rozpočtu obce a jeho možných úprav odporúčam prerokovať žiadostí F 

a P osôb, ktoré žiadajú o príspevky a dotácie z rozpočtu obce na rok 2014. 

 

Na zasadnutí OZ sa bude prerokovávať návrh záväznej časti rozpočtu obce na rok 2014 a viacročný 

rozpočet – orientačný na roky 2015 a 2016. 

V listinnej forme Vám predkladám: 

   -    návrh trojročného rozpočtu obce Ostrovany na rok 2014. 

  

Podrobnejšie informácie k návrhu rozpočtu budú poskytnuté starostom obce na zasadnutí OZ. 

 

Odporúčam poslancom OZ rozpočet na rok 2014 si dôkladne preštudovať a prípadné zmeny a doplnky 

predniesť na zasadnutí OZ. 

  

Predseda komisie pre financie môže prerokovať návrh s finančnou komisiou. 

 

 Hlavný kontrolór obce predloží svoje pripomienky a návrhy k rozpočtu na rok 2014 na rokovaní OZ 

Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na webovej stránke obce 21.2.2014. 

 

 

 

 

PRÍJMY 

1. B e ž n é    p r í j m y   

1.1. Daňové príjmy  

1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - Podľa zákona č. 564/2004 Z.z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov  fyzických osôb (tzv. podielové dane) je 

príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií podľa nariadenia 

vlády č. 623/2007 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorých rozpis je 

zverejnený Ministerstvom financií SR.  

1.1.2. Daň z nehnuteľnosti - Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach 

a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Člení sa na 

daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je 

rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Nerozpočtujú sa nedoplatky na týchto daniach 

z minulých rokov. 

1.1.3. Daň za psa - Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou 

alebo právnickou osobou. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 

pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes 

so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

1.1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva - Predmetom dane za užívanie verejného 

priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného 

priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného 

zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).  

1.1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - Miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku 

za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Nerozpočtujú sa nedoplatky na tomto 

poplatku z minulých rokov. 

1.2. Nedaňové príjmy  



1.2.1. Príjmy z prenajatých budov - Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom 

bytových domov.  

1.2.2. Správne poplatky - Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie odpisu, výpisu 

z úradných kníh, osvedčovanie podpisu a kópie dokumentu, za vydanie rybárskych  lístkov, územné 

a stavebné žiadosti  a pod. 

1.2.3. Cintorínske poplatky - Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne. 

1.2.4. Režijné náklady  - Platby za výdavky na prípravu jedál pre dôchodcov (energie, mzdy 

a odvody). 

1.2.5. Platby za pripojenie na internet - Poplatok za pripojenie sa odberateľa  na obecnú WiFi 

internetovú sieť ( v súčasnosti neobmedzené pripojenie poplatok mesačne 7 € ). 

1.2.6. Za odpadové nádoby - Príjem za odpredaj popolníc 110 litrových ( 13,30 € ). 

1.2.7. Poplatky za stočné - Príjem za odvádzanie odpadových vôd  verejnou kanalizáciou a ich 

vyčistenie na obecnej ČOV. Nerozpočtujú sa nedoplatky za minulé roky na poplatku za odvádzanie 

odpadových vôd  verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej ČOV. 

1.2.8. Poplatky MŠ – Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov 

v MŠ. 

1.2.9. Poplatky MŠ – darovací príspevok rodičov detí v MŠ  - Príspevky zákonného zástupcu 

dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ. 

1.2.10. Úroky - Príjmy z finančných účtov vedených v banke.   

1.2.11. Ostatné príjmy od FO  - Príjmy za nájom majetku obce, za prenájom obecných priestorov 

a iné náhodne príjmy. 

1.3. Transfery verejnej správy 

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2014 budú realizované v nasledujúcej 

štruktúre: 

1.3.1. Dotácia – refundácia nákladov na NP TSP  

1.3.2. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov                                        

1.3.3. Dotácia na prenesený výkon št. sp. v oblasti ŽP  

1.3.4. Dotácia na predškolskú výchovu  

3.  Finančné operácie  

3.1.  Zostatok hospodárenia z minulých rokov  

 

  

VÝDAVKY 

 

Výdavky obce s dôrazom na  efektívnosť  pri vynakladaní verejných zdrojov. 

 Financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu obce,  poslancov obecného 

zastupiteľstva, účasti obce v regionálnych a celoštátnych organizácií, s riadením  investícií, s územným  

plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou,  s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Správa 

a údržba budovy obecného úradu a komunitného centra. Všetky aktivity a činnosti obce súvisiace 

s odborným zabezpečením chodu obce vo všetkých oblastiach, t.j. činnosti a aktivity starostu obce 

a obecného úradu, aktivity  a činnosti obce súvisiace s administratívnou a správnou agendou obce, 

rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva,  kontrolnú a audítorskú 

činnosť, zasadnutia obecného zastupiteľstva, činnosť hlavného kontrolóra obce a audit hospodárenia 

obce. Patria sem  výdavky na mzdy a  poistné zamestnancov obecného úradu, vrátane starostu 

a hlavného kontrolóra, cestovné výdavky na pracovné cesty zamestnancov, poštové a telekomunikačné 

služby, všeobecný materiál – kancelársky materiál, nábytok, čistiace potreby a reprezentačné výdavky,  

servis a údržba kancelárskej techniky a služby, ktoré zahŕňajú audit, poplatky banke a iným subjektom,  

prídel do sociálneho fondu , poistné hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, povinné vzdelávanie 

starostu obce a  školenia zamestnancov, odmeny členom obecného zastupiteľstva, náklady na 

prevádzku osobného motorového vozidla.  Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska a členom 

Hornotorysského regionálneho združenia. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu 

ročného členského v týchto organizáciách.  Správa a údržba obecného úradu a komunitného centra. 



Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na   energie, revízie a údržbu.  Sú tu zahrnuté aj 

transfery na výdavky verejného sektora a splácanie úrokov bankám. 

 

Financovanie  služieb občanom a to zabezpečenie ochrany pred požiarmi, cintorínskych 

služieb, vysielanie obecného rozhlasu a údržba verejného osvetlenia,  veterinárna starostlivosť, 

nakladanie s tuhým domovým odpadom a prevádzkou kanalizácie a ČOV, služby spojené s bývaním 

v nájomných obecných bytoch, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom 

komunitnom centre, podpora športových aktivít, zabezpečenie rozvoja obce  spojená s údržbou 

obecných priestranstiev, drobné služby pre občanov, formou menších dobrovoľných prác v spolupráci 

s ÚPSVR, knižničné služby s bohatým knižným fondom. Podpora organizácii a združení v obci  na 

využitie voľného času detí, mládeže, dospelých a rodákov z obce. Financujú sa aktivity  týchto 

organizácii a združení.   V rámci služieb občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. 

Všetky služby občanom sú poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre 

samosprávu je občan na prvom mieste. 

  Obec Ostrovany zabezpečuje prevádzku materskej školy a školskej jedálne. Zabezpečuje 

plynulý a kvalitný chod materskej školy a prípravu detí predškolského veku na vstup do základnej 

školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné 

a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako je elektrická energia, 

plyn, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál  a údržba materskej školy a školskej 

jedálne . 

 Výdavky na financovanie výkonu komunitných sociálnych pracovníkov v Národnom projekte 

TSP, výdavky na jednorazové dávky z rozpočtu obce pre občanov v hmotnej núdzi a príspevkov pre 

deti v detských domovoch.  

 Výdavky na financovanie nákupu strojov a prístrojov, pozemkov, prípravu projektovej 

dokumentácie  v súvislosti s verejnoprospešnou výstavbou v obci a výdavky na splácanie dlhu za 

miestne komunikácie.   
             

 

 

 

 













Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 6.3.2014 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 10 

 

 

 

K návrhu  o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na 

úseku školstva. 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

A. Schvaľuje  

Zmeny a doplnky VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva pre rok 2014. 

 

Dôvodová správa: 

 

Financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v Obci Ostrovany sa riadi novelou zákona č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a zákona 245/2008 Z.z. školský zákon a novelou Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Tieto novely 

sú účinné od 1.1.2013. 

Zmenou hore uvedeného zákona sa menia školské strediská záujmovej činnosti na centrum voľného 

času. Od 1.1.2013 rozdeľovanie výnosu dane sa pre centrá voľného času použijú údaje o počte 

obyvateľov obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa 

stavu k 1.1. kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Doteraz sa na rozdeľovanie 

výnosu dane používali údaje - počty žiakov prihlásených do centra voľného času – školského strediska 

záujmovej činnosti.  

 

K použitiu finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času: 

Navrhujem schváliť uznesenie obecného zastupiteľstva o poskytnutí príspevku na záujmové 

vzdelávanie detí  s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka v centrách voľného času podľa podmienok stanovených vo VZN č. 2/2013 o určení 

výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. 



Ročná výška príspevku na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov je 35 eur. Finančné 

prostriedky sa poskytnú raz ročne na žiadosť centra voľného času, ak je právnickou osobou, inak na 

žiadosť zriaďovateľa centra voľného času. Žiadosť sa predkladá v priebehu kalendárneho roka. 

Ak dieťa má záujem navštevovať centrum voľného času len časť roka, tak obec poskytne žiadateľovi 

pomernú časť finančných prostriedkov zodpovedajúcich počtu mesiacov, počas ktorých dieťa z obce 

navštevovalo centrum voľného času. 

Prijímateľ finančných prostriedkov je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu miezd a 

platov vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, 

príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a 

prevádzku školy a pri ich použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej 

použitia. 

V prípade, ak prijímateľ finančných prostriedkov nevyčerpá pridelené finančné prostriedky do 31. 

decembra príslušného kalendárneho roku, je povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť 

späť na účet obce Ostrovany do 31. decembra príslušného kalendárneho roku.“. 

 

Dotácie na mzdy zamestnancov a bežnú prevádzku materskej školy a školskej jedálne:  

1) Obec financuje náklady na mzdy zamestnancov materskej školy a školskej jedálne podľa počtu detí 

prijatých do MŠ (bez rozdielu trvalého pobytu) podľa stavu k 15.septembru 2013 uvedených vo 

výkaze Škol. (MŠVVaŠ SR) 40-01. 

2) Dotácia na mzdy na predškolskú výchovu v materskej škole a na stravovanie detí v školskej jedálni 

sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do materskej školy k 15. septembru 2013 a ročnej dotácie na 

jedno dieťa. 

3) Z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR na svojej internetovej stránke pre rok 2014 

vyplýva:  

- Predpokladaný podiel na DPFO pre rok 2014 za SR v €:  1 301 596 000  

- Prepočítaný počet detí a žiakov podľa stavu k 15.9.2013 za SR: 8 604 092,20 

Výpočet výšky hodnoty koeficientu:  

0,40 x výnos dane z príjmov FO za SR/prepočítaný počet žiakov k 15.9. predchádzajúceho  

kalendárneho roka za SR  

0,40 x (1 301 596 000 /8 604092,20 = 60,51 €  

4) Na financovanie miezd materskej školy  a bežnú prevádzku obec dostane napočítané finančné 

prostriedky v daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) vypočítaných nasledovne : 

- počet detí x koeficient z nar. vlády č. 668/2004 Z. z = prepočítaný počet detí v MŠ 

58 x 27,3 = 1583,40 (prepočítaný počet detí), 

- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = ročná dotácia DPFO 

1583,40 x 60,51 = 95 811,53 € je ročná dotácia pre obec napočítaná do DPFO. 

5) Na financovanie miezd školskej jedálne a jej bežnú prevádzku obec dostane napočítané finančné 

prostriedky v daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) vypočítaných nasledovne : 

- počet detí x koeficient z nar. vlády č. 668/2004 Z. z = prepočítaný počet detí v MŠ 

58 x 1,8 = 104,40 (prepočítaný počet detí), 

- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = ročná dotácia DPFO 

104,40 x 60,51 = 6317,54 € je ročná dotácia pre obec napočítaná do DPFO. 

 

Dotácie na správu školských objektov materskej školy a školskej jedálne: 

1) Obec financuje náklady na správu školských objektov podľa počtu detí prijatých do MŠ (bez 

rozdielu trvalého pobytu) podľa stavu k 15. septembru 2013. 

2) Dotácia na správu školských objektov sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do materskej školy 

k 15. septembru 2013 a ročnej dotácie na jedno dieťa. 

3) Na financovanie nákladov na správu školských objektov obec dostane napočítané do dane z príjmov 

fyzických osôb vypočítaných nasledovne : 

- počet detí x koeficient z nar. vlády č. 668/2004 Z. z. = prepočítaný počet detí, 

58 x 1,5 = 87 (prepočítaný počet detí) 



- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = výška výnosu DPFO = ročná dotácia 

87 x 60,51 = 5 264,37 € je ročná dotácia pre obec do DPFO. 

Ostrovany   február 2014 

 

 
 

N Á V R H 

 

zmeny a doplnku 
  

 

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 2014 takto 

 

§ 8 

Záverečné  ustanovenia 

 

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

Ostrovanoch. 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením 

číslo 43/2011 dňa 1.12.2011 a nadobúda účinnosť 1.12.2011.  

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto 

VZN. 

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

číslo xx/2014 dňa 6.3.2014 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.  

 

 

V Ostrovanoch dňa 6.3.2014 

 

 

 

                  Ing. Cyril Revák v.r. 

          starosta obce 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   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 2014: 

 

  Škola a školské zariadenie 

 

 

Výška finančných 

prostriedkov 

 

Počet detí 

k 15. 9. 2013 

 

 

Materská škola 

 

 

1 583,- €/ dieťa/rok 

 

            58 

 

 

Školská jedáleň 

 

 

  104,- €/dieťa/rok 

 

            58 

 

 

Správa školských objektov 

 

5 264,- €/rok 

 

 

             - 

 

 

CVČ 

 

      35,- €/dieťa/rok 

 

- 

                                                           

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 6.3.2014 

v Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 11 

 

 

 

 

 

 

K návrhu úpravy platu starostu obce Ostrovany 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

A.  schvaľuje 

 

A1. Plat starostu obce Ing. Cyrila Reváka od 1.1.2014 vo výške 1993 € mesačne.  

A2. Plat sa stanovuje do 31.12.2014. Od 1.1.2015 bude prehodnotený podľa priemerného zárobku     

       v NH za rok 2014 na základe údajov ŠÚ SR. 

 

 

 

 

Dôvodová správa:  
 

V súvislosti so zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí sa plat 

starostu obce prerokováva raz ročne. Plat starostu obce Ostrovany bol naposledy prerokovaný 

v obecnom zastupiteľstve v 23.6.2011. 

Novelou zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí boli znížené 

koeficienty, znížené celkové navýšenie, znížené odstupné starostovi po skončení výkonu funkcie, 

zrušené možné odmeny starostov. 

Starostovi podľa zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov,  patrí podľa ustanovenia § 3 ods. 1  plat, ktorý je 



súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom  hospodárstve SR, vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky  za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 ods. 1. 

Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 uvedeného zákona môže obecné zastupiteľstvo tento plat 

rozhodnutím zvýšiť až o 70%.  

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 24/2011 zo dňa 26.3.2011 bol starosta obce Ostrovany 

na  základe § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. zaradený do 3. platovej  skupiny, t.j. 1,98 – násobok 

mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok – výška platu takto stanovená je v súčasnosti 1 523 €. V súlade s § 4 

ods. 2 cit. zákona obecné zastupiteľstvo svojím rozhodnutím zvýšilo tento plat o 15%, vzhľadom  na 

náročnosť práce, veľkosť obce a zodpovednosť za výkon verejnej funkcie, teda o 229 €.  

Plat starostu obce je doteraz  1752 €.  

Na základe tohto uznesenia mal byť plat starostu prerokovaný 1.1.2012 a podľa zákona č. 253/1994 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov podľa !4 ods. 4 obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. 

 

Hávrh úpravy platu starostu obce Ostrovany od 1.1.2014  

 

        Podľa cit. zákona s účinnosťou od 1. júna 2011, podľa ustanovenia § 3 ods. 1 patrí starostovi plat, 

ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom  hospodárstve SR, vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky  za predchádzajúci rok (2012 – 805 €)  

a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý je stanovený pre obce s počtom obyvateľov od 1 001 do 3 000 vo 

výške 1,98.  

        

         Plat starostu je podľa uvedeného výpočtu vo výške 1 593,90 €.  

         Podľa § 3 ods. 1 sa plat zaokrúhľuje na celé euro nahor, t.j. na sumu 1 594 €. 

 

         V súlade s § 4 ods. 2 cit. zákona môže miestne zastupiteľstvo rozhodnutím zvýšiť tento plat až 

o 70%. Vzhľadom  na náročnosť práce, veľkosť obce a zodpovednosť za výkon verejnej funkcie 

navrhujem zvýšiť plat starostu o 25%.  Toto zvýšenie činí 398,50 €.  

    

        Z uvedeného vyplýva, že starostovi sa priznáva mesačný plat celkom vo výške  

                 1 594 + 398,50 = 1992,50 € 

 

        Vzhľadom na § 3 ods. 1 sa plat zaokrúhľuje na celé euro nahor, t.j. starostovi sa plat priznáva vo 

výške 1 993 €. 


