OBEC

OSTROVANY

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 XVIII/2013
V Ostrovanoch dňa 6.12.2013

POZVÁNKA
Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva
XVIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
12. decembra 2013 /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 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 rozpočtového provizória na rok 2014
9/ Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov miestnych daní a poplatkov na rok 2014
10/ Návrh na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – kúpa pozemku na výstavbu
ZŠ v obci
11/ Návrh na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – predaj pozemku pod
rodinným domom v rómskej osade
12/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v roku 2014
13/ Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2014
14/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
15/ Prerokovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií pri obecnom
zastupiteľstve za rok 2013
16/ Rôzne
17/ Diskusia
18/ Závery z rokovania
19/ Záver

Ing. Cyril Revák
starosta obce

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 12.12.2013
Číslo programu rokovania : 8

K návrhu na prerokovanie rozpočtového provizória na rok 2014

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
A1. rozpočtové provizórium hospodárenia obce v roku 2014 do schválenia rozpočtu obce na rok 2014
a to:
- rozpočtové výdavky do prijatia rozpočtu obce na rok 2014 budú mesačne do výšky max. 1/12
výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2013
A2. termín predloženia rozpočtu obce na rok 2014 na rokovanie obecného zastupiteľstva do konca februára
2014
A3. plnenie rozpočtového provizória predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvom pred schválením
rozpočtu na rok 2014
Dôvodová správa:
Predkladám poslancom OZ rozpočtové provizórium hospodárenia obce na prvé mesiace roku 2014 do
schválenia rozpočtu obce na rok 2014 a to:
- rozpočtové príjmy do prijatia rozpočtu obce na rok 2014 budú mesačne do výšky 1/12 príjmovej
časti rozpočtu obce za rok 2013
- rozpočtové výdavky do prijatia rozpočtu obce na rok 2014 budú mesačne do výšky max. 1/12
výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2013
Plnenie rozpočtového provizória podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Odporúčam poslancom OZ toto rozpočtové provizórium schváliť.

Ostrovany december 2013

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 12.12.2013
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na prerokovanie zmien a doplnkov miestnych daní a poplatkov na rok 2014

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Ostrovanoch
po prerokovaní
A. s c h v a ľ u j e
A1./ výšku dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za
predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2014 podľa VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany
A2./ cenu za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok 2014 vo výške:
- 0,39 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,412 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,13 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
podľa VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a
spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
Dôvodová správa:
Obec Ostrovany v roku 2014 je príjemcom týchto daní a poplatkov:
1. Podľa VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Ostrovany:
a/ dane z nehnuteľností,
b/ dane za psa,
c/ dane za užívanie verejného priestranstva,
d/ dane za predajné automaty,
e/ dane za nevýherné hracie prístroje.
f/ miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
odporúčam ponechať výšky daní a poplatku tak ako sú schválené v predmetnom VZN na rok 2013 aj
v roku 2014 bez zmeny.
Vývoz odpadu z obce bude v roku 2014 zabezpečovať spoločnosť Marius Pedersen na skládku
odpadov v Ražňanoch a ceny za vývoz odpadu zostanú nezmenené, oproti roku 2013, aj v roku 2014.
2. Podľa VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a
spoplatňovaní spracovania odpadových vôd poplatku za stočné pre:
- pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,

- pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu,
odporúčam ponechať výšky stočného tak ako sú schválené v predmetnom VZN aj v roku 2014 bez
zmeny pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu a pre študentov
a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu. Pre právnické osoby,
podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu navrhujem zmeniť cenu oproti doterajšej cene
na 0,412 €/ m³ a to z toho dôvodu, že ÚRSO nám, ako pre regulovaný subjekt, na rok 2014 potvrdil
maximálnu cenu 0,4127 €/ m³ bez dane z pridanej hodnoty.
Ďalším problémom, na ktorý som poukazoval už začiatkom toho roka je, že domácnosti sú pripájané
na zdroj vody, ktorého vlastníkom je VVS, a.s., Košice a majú aj vlastný zdroj vody (studňu).
Nastávajú prípady, ktoré riešime v predmetnom VZN č. 1/2008 v čl. 6 a to:
- ak je zdrojom vody len voda odobratá z verejného vodovodu:
(3) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich len voda
odobratá z verejného vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa § 3 Vyhlášky
MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej
verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd, o spôsobe výpočtu množstva
vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, podľa
typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje (ďalej len Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z.).
- ak je zdrojom vody voda odobratá z rôznych zdrojov vody:
(4) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich voda
odobratá z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej
kanalizácie súčtom:
a) množstiev meranej odobratej vody zo všetkých týchto zdrojov vody, ak sa množstvo odobratej
vody z týchto zdrojov vody meria,
b) množstiev meranej odobratej vody a určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods.
6 a 9 Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ak sa množstvo odobratej vody meria len z jedného alebo z
viacerých týchto zdrojov vody,
c) množstiev určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods. 6 a 9 Vyhlášky MŽP SR
č. 397/2003 Z.z., ak sa množstvo odobratej vody z týchto zdrojov vody nemeria.

- ak je zdrojom vody voda zo studne:
(5) Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu z iných zdrojov (studňa) ako z verejného
vodovodu sa vypočíta vynásobením predpokladaného množstva (m³) spotrebovanej vody a ceny za
1 m³. Údaje o predpokladanom množstve spotrebovanej vody sa získajú zo smerných čísiel spotreby
vody na jednu osobu z Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní
množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd, o spôsobe
výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach
spotreby vody, podľa typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje.
Nastáva problém ako zabezpečiť objektívnosť, že:
1. voda je iba z verejného vodovodu,
2. množstvo vody z vlastného zdroja (studne), pri výpočte stočného, ak sa voda čerpá z rôznych
zdrojov vody.
Navrhujem, aby bolo prijaté opatrenie vo VZN, že studničné vody musia byť taktiež merané
kalibrovaným vodomerom zapečateným obcou. Toto opatrenie by zaručovalo objektívnosť pri výpočte
stočného a meraní spotreby vody v domácnostiach.
Prípadné návrhy k riešeniu predmetnej problematiky stočného predniesť na zasadnutí OZ.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 12.12.2013
Číslo programu rokovania : 10

K návrhu na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – kúpa pozemku na
výstavbu ZŠ v obci

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
Text uznesenia podľa návrhu poslancov OZ

Ostrovany december 2013

Dôvodová správa:
V prípadoch kedy obec nadobúda majetok do svojho vlastníctva za odplatu je potrebné v prvom rade
dodržať právnu úpravu kúpnych zmlúv podľa Občianskeho zákonníka resp. podľa Obchodného
zákonníka.
Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na
poskytnutie služieb je potrebné dodržať aj zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa nevzťahuje na zákazky uvedené v ust. § 1 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z., t.j.
okrem iných na nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností a s tým súvisiace práva okrem
finančných služieb, ktoré s tým súvisia.
Postup obce pri nadobúdaní majetku do svojho vlastníctva ( pri kúpe veci ) nie je, na rozdiel od
predaja majetku obce a jeho nájmu, výslovne upravený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Tento postup vyplýva z vnútorných predpisov obce, predovšetkým zo Zásad hospodárenia s majetkom
obce.
Obecné zastupiteľstvo - ak ide najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce podľa ust. § 11 ods. 4
písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Podľa § 12 ods. 9 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. zásadne verejne sa prerokováva nakladanie s
majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie
majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.
Určenie kúpnej ceny vychádza zo základných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce , t.j.
z povinnosti nakladať s majetkom obce ( finančnými prostriedkami obce ) hospodárne, efektívne,
účinne a účelne.
V prípade určovania ceny za predmet kúpy medzi zmluvnými stranami, obec má vychádzať
v prvom rade z ceny :
1) určenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu –Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v znení neskorších právnych predpisov, alebo
2) zistenej iným spôsobom – t.j. z ceny za akú sa totožná alebo porovnateľná vec v danom
mieste a čase prevádza. Takto zistená cena sa použije v prípadoch, kedy je stanovenie kúpnej
ceny na základe znaleckého posudku neefektívne a nehospodárne. Obec zistí cenu od iných
subjektov ( napr. miestnym zisťovaním od predajcov, telefonickým prieskumom, vyjadrením
od realitných kancelárií a pod. ). Z takto zisteného skutkového stavu obec vyhotovuje záznam,
ktorý bude slúžiť ako podklad na navrhnutie kúpnej ceny.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
v Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 12.12.2013
Číslo programu rokovania : 11

K návrhu na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – predaj pozemku pod
rodinným domom v rómskej osade

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. schvaľuje
- priamy predaj majetku obce Ostrovany a to:
Novovytvorené parcely C KN parc. č. 289/2, diel č. 1 zastavaná plocha o výmere 48 m², parc. č.
291/3, diel č. 2 zastavaná plocha o výmere 1 m², parc. č. 289/3, diel č. 3 zastavaná plocha o výmere
20 m², katastrálne územie Ostrovany vedené na liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade
s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Miroslava
Duždu, Ostrovany 187, za cenu .................... €.
B. poveruje
obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia, spísanie kúpnej zmluvy a vklad do katastra
nehnuteľností..
C. určuje
všetky náklady (overovanie, správne poplatky) spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Ostrovany december 2013

Dôvodová správa:
Obec Ostrovany, zastúpená starostom obce Ing. Cyrilom Revákom, zverejnila v nadväznosti na § 9
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie
o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Ostrovany z dôvodu hodného osobitného zreteľa
uznesením Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch č. 29/2013, ktorým schvaľuje zámer na odpredaj
pozemkov, novovytvorených parciel C KN parc. č. 289/2, diel č. 1 zastavaná plocha o výmere 48 m²,
parc. č. 291/3, diel č. 2 zastavaná plocha o výmere 1 m², parc. č. 289/3, diel č. 3 zastavaná plocha
o výmere 20 m², katastrálne územie Ostrovany vedené na liste vlastníctva č. 450 Obec Ostrovany, na
základe žiadosti Miroslava Duždu, Ostrovany 187, podľa § 9ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Z.b.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, schváleného pod
uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch č. 28/2011 . Geometrický plán č. 18/2013
vypracovaný geodetom Ing. Štefanom Vargom schválený dňa 18.7.2013 za kúpnu cenu stanovenú
obecným zastupiteľstvom.
Tento zámer je odôvodnený tým, že obec Ostrovany má záujem, aby tí občania obce, ktorí dlhodobo
bez námietok právoplatného vlastníka užívali pozemky vo vlastníctve obce, neboli diskriminovaní zo
strany obce uplatnením trhových metód predaja majetku obce a aby dlhodobo jej občanmi
zveľaďované pozemky nemohol získať do svojho vlastníctva iný záujemca o prevod vlastníctva ako
ten, ktorý na pozemku má postavený rodinný dom.
Obec si splnila povinnosť tým, že zverejnila zámer predaja nehnuteľného majetku takýmto spôsobom
najmenej 15 dní pred schvaľovaním obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na
internetovej stránke, pričom tento zámer je zdôvodnený počas celej tejto doby. Zverejnený na úradnej
tabuli a internetovej stránke je dňom 27.11.2013.
Najnižšia cena vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004
Z.z. v platnom znení podľa znaleckého posudku č. 102/2011 vypracovaného znalcom Ing. Jozefom
Majtnerom, evidenčné číslo znalca 912 153 v roku 2011 je 3,07 €. Tento znalecký posudok bol
vypracovaný pre odpredaj obecných pozemkov s takou istou infraštruktúrou v Rómskej osade v obci
v roku 2012. Priľahlú nehnuteľnosť (pozemok) odkúpil ten istý žiadateľ od obyvateľa obce za cenu 7 €
za m².
Preto odporúčam odpredať tento obecný pozemok za takú istú cenu alebo cenu v približnej výške.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 12.12.2013
Číslo programu rokovania : 12

K návrhu na prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2014

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
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrovany v roku 2014

Ostrovany december 2013

Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Ostrovany na rok 2014
V zmysle zákona č.369/1990 Z.z. § 18d a zákona 211/2002 Z.z., v znení neskorších
predpisov, predkladám plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrovany na rok
2014
Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je zameraný na kontrolu:
- zákonnosti,
- účinnosti,
- hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými
právami obce v nasledovných oblastiach:
I. Plán výkonu kontrolnej činnosti
Kontrolná činnosti bude vykonávaná na Obecnom úrade v Ostrovanoch, vo vybraných
organizáciách riadených OcÚ, ako i u právnických osôb a iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom,
finančnými prostriedkami OcÚ Ostrovany, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie,
v rozsahu tohto majetku.
Rozsah kontrolnej činnosti bude zameraný na:
1. Obecný úrad, Materskú školu a Školskú jedáleň v Ostrovanoch:
a/ Kontrola hospodárenia OcÚ
- kontrola príjmov a výdavkov, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve,
- kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, dodržiavanie zákona o rozpočtových
pravidlách,
- kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných predpisov
a smerníc,
- kontrola dodržiavania Zákonníka práce, všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov,
- kontrola plnenia prijatých opatrení.
b/ Kontrola ostatných činnosti OcÚ
- kontrola plnenia uznesení
- kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola vybavovania žiadostí, sťažností, petícií
2. Kontrola na základe aktuálnych podnetov poslancov obecného zastupiteľstva
Výkon kontrolnej činnosti na rok 2014 bude aktualizovaný v súlade s požiadavkami obecného
zastupiteľstva.
Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram bude závisieť od objemu kontrolovanej
problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly.
3. Plán ostatnej činnosti
- spracovanie podkladov resp. pripomienok k nariadeniam s iným materiálom týkajúcich
sa kontroly a chodu obce,
- spracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu a stanoviska k záverečnému účtu obce
- vypracovanie stanovísk k úpravám rozpočtu a programovému rozpočtu obce,
- vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2013
V Ostrovanoch 6.12.2013

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 12.12.2013
Číslo programu rokovania : 13

K návrhu na prerokovanie plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2014

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
Obec súhlasí/nesúhlasí s preloženým Ročným plánom kontinuálneho vzdelávania, ktorý tvorí prílohu
tohto uznesenia.

Dôvodová správa:
Zamestnávateľovi z ustanovení § 153 ZP vyplýva povinnosť starať sa o prehlbovanie kvalifikácie
zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zároveň zamestnávateľ prerokuje s príslušným odborovým
orgánom opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie
a zvyšovanie.
Podľa § 35 ods. (9) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je riaditeľ zodpovedný za kontinuálne
vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov
výchovy a vzdelávania alebo z cieľov výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej činnosti školy
alebo školského zariadenia.
V súlade s § 5 ods. 2 písm.. c) a d) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v platnom znení riaditeľ školy je zodpovedný za ďalšie vzdelávanie pedagogických
a nepedagogických zamestnancov a odbornú i pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy.
Povinnosťou riaditeľa je vydať „ Ročný plán kontinuálneho vzdelávania“ až po vyjadrení
zriaďovateľa. Jeho návrh tvorí prílohu tejto žiadosti. Problematika predmetného plánu bola
prerokovaná na pedagogickej rade a uvedení pedagogickí zamestnanci súhlasia so štúdiom.

Obec Ostrovany, starosta obce
Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 12.12.2013
Číslo programu rokovania : 14

K návrhu na prerokovanie žiadostí právnických a fyzických osôb
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
text podľa prerokovania OZ
Žiadosti FO a PO na rokovanie OZ dňa 12.12.2013:
1. Miroslav Dužda, Ostrovany 187 – žiadosť o povolenie prevádzkovať predajňu potravín na
súpisnom čísle 185.
2. Danka Husárová, Ostrovany 196 - žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na dieťa (osamelá matka) a na lieky ktoré užíva –
diagnóza neznáma.
3. Marián Bilý, Ostrovany 203 - žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce –
nedostatok finančných prostriedkov. Manželka Monika Bilá – jednorazová dávka dávka schválená na
predchádzajúcom zasadaní OZ.
4. Zdenka Husárová, Ostrovany 196 – žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce na neznámy účel.

Ostrovany december 2013

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 12.12.2013
Číslo programu rokovania : 15

K návrhu na prerokovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií pri
obecnom zastupiteľstve za rok 2013

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. Schvaľuje
A1. Podľa § 2 ods. 2/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch odmenu vo výške 50 % zo základnej
vyplatenej odmeny za rok 2013 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie:
- Bartolomej Roják - 90 €.
A2. Podľa § 2 ods. 5/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch poslancom obecného zastupiteľstva ročnú
odmenu vo výške 50 % zo základnej vyplatenej odmeny za rok 2013 s prihliadnutím na kvalitu
a aktivitu výkonu funkcie:
- Viera Bečaverová –
42 €,
- Jozef Bruzda –
38,50 €,
- Elemír Dužda –
35 €,
- Martin Jaco –
42 €,
- Slávka Magdová, Mgr. – 24,50 €,
- Rastislav Švec –
42 €,
- Katarína Triščová –
42 €.

A3. Podľa § 3 ods. 2/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí
vykonávajú funkciu predsedov komisií, ročnú odmenu vo výške 50 % zo základnej vyplatenej
odmeny za rok 2013 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie:
- Bartolomej Roják – 3,50 €,
- Katarína Triščová – 31,50 €.
A4. Podľa § 3 ods. 4/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch Poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí
vykonávajú funkciu členov komisií a ostatným členom komisií, ročnú odmenu vo výške 50 % zo
základnej vyplatenej odmeny za rok 2012 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie:
- Katarína Triščová –
30 €,
- Viera Bečaverová –
30 €,
- Martin Jaco –
27,50 €,
- Marián Trišč –
27,50 €,
- Marcela Jacová –
17,50 €,
- Matúš Kolarčík –
20 €,
- Katarína kolarčíková – 20 €,
- Lucia Nakatová –
17,50 €,
- Anna Olejníková –
30 €,
- Bartolomej Roják –
2,50 €,
- Jozef Bruzda –
2,50 €,
- Emil Kriška, Mgr. –
7,50 €.
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