Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OZ VI/2015

ZÁPISNICA
zo VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného
dňa 17.9.2015 o 17,00 hodine v budove komunitného centra pri Obecnom úrade v
Ostrovanoch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––-

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k v.r.

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 VI/2015
V Ostrovanoch dňa 10.9.2015

POZVÁNKA
Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a termínov zasadnutí schválených Obecným zastupiteľstvom v
Ostrovanoch dňa 12.12.2014 v súlade s vnútroorganizačnými predpismi obce a na základe zákona č.
211/2000 Z. z.
zvoláva
VI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
17. septembra 2015 /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 a volebnej 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 voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom
9/ Návrh na zriadenie komunitného centra
10/ Návrh na vypracovanie Programu rozvoja obce na roky 2015-20122
11/ Návrh na vymenovanie riaditeľky materskej školy
12/ Návrh na podanie projektu Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora
ČOV
13/ Prerokovanie návrhu na vysporiadanie spoločnej nehnuteľnosti
14/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
15/ Rôzne
16/ Diskusia
17/ Závery z rokovania
18/ Záver

Ing. Cyril Revák
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo: OZ VI/2015

Zápisnica
zo VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 17.9.2015 o 17,00
hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch.
Prítomní: - poslanci OZ v počte 8 podľa prezenčnej listiny a starosta obce.
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Ing. Cyril Revák.
Program:
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4/ Voľba návrhovej a volebnej 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 voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom
9/ Návrh na zriadenie komunitného centra
10/ Návrh na vypracovanie Programu rozvoja obce na roky 2015-20122
11/ Návrh na vymenovanie riaditeľky materskej školy
12/ Návrh na podanie projektu Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora
ČOV
13/ Prerokovanie návrhu na vysporiadanie spoločnej nehnuteľnosti
14/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
15/ Rôzne
16/ Diskusia
17/ Závery z rokovania
18/ Záver

K bodu 1 - Otvorenie
6. riadne zasadnutie OZ zvolal starosta obce na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Rokovania sa zúčastnilo 8
poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Poslanec Miroslav Dužda sa zasadnutia OZ nezúčastnili ani neuviedol dôvod neúčasti.
K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie programu zasadnutia. Do programu
zasadnutia navrhol doplniť body 13 a 14. Poslanci OZ program rokovania schválili bez pripomienok
uznesením č. 34/B1/2015.

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Jozefa Bruzdu a Bc. Miroslava Lukáča, zapisovateľ
starosta obce.
K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie a volebnej komisie – predseda Martin Jaco, členovia
Rastislav Švec a Martin Švec. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 34/B2/2015.
K bodu 5 Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
(tvorí prílohu zápisnice)
Kontrolu predniesla hlavná kontrolórka obce a informoval poslancov o plnení uznesení OZ. Poslanci
tento bod rokovania zobrali na vedomie uznesením č. 34/A3/2015.
K bodu 6 – Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
Poslanci sa dohodli, že tento bod presunú do diskusie.
K bodu 7 - Podnety a návrhy od občanov
Podnety a návrhy neboli predložené.
K bodu 8 - Návrh na voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
Starosta obce ďalej uviedol, že v dôvodovej správe k prerokovaniu tohto bodu rokovania OZ uviedol,
že v zákonom stanovenej lehote nevyužil starosta obce svoje právo poveriť zastupovaním starostu
zástupcom starostu v lehote do 60 dní od zloženia sľubu starostom a podľa § 13b/ ods. 1/ zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ak tak starosta neurobí, zástupcu
starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupcom starostu môže byť len poslanec OZ. Vyzval
poslancov OZ aby predložili návrhy na voľbu zástupcu starostu obce a spôsob hlasovania.
Poslanci OZ sa dohodli na verejnom hlasovaní o voľbe zástupcu starostu obce.
Poslanec Jozef Bruzda navrhol za zástupcu starostu obce Martina Šveca, ktorý vo voľbách do územnej
samosprávy získal najviac hlasov.
Poslanec Martin Švec navrhol na funkciu zástupcu starostu obce Martina Jaca ako skúseného poslanca
OZ.
Hlasovanie za návrh Jozefa Bruzdu, aby zástupcom starostu obce sa stal poslanec Martin Švec – za
hlasovali 6 (šiesti) poslanci OZ Martin Švec a Radoslav Kriška sa hlasovania zdržali.
Poslanci OZ schválili voľbu starostu obce uznesením č. 35/2015.
K bodu 9 - Návrhu na zriadenie komunitného centra
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
V dôvodovej správe k tomuto bodu rokovania OZ uviedol, že registráciou je poverený VÚC PSK
Prešov a táto sociálna služba sa registruje v zmysle § 62 a § 108 ods. 2 zákona
č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a tiež je požadovaná pri realizácii projektov

a činností poskytovaných v komunitnom centra. Obec žiada registrovať ambulantnú a terénnu sociálnu
službu v komunitnom centre. Jedným z podkladov na registráciu je aj zriaďovacia listina KC. Ciele
a činností v KC sú popísané podrobne v dôvodovej správe k prejednávaniu tohto bodu rokovania OZ.
Poslanci OZ schválili zriaďovaciu listinu Komunitného centra v Ostrovanoch jednohlasne uznesením
č. 36/2015 s účinnosťou od 1.10.2015.
K bodu 10 - Návrh na vypracovanie Programu rozvoja obce na roky 2015-2022.
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta uviedol, že materiál k tomuto bodu rokovania bol poslancom doručený v predstihu a je
v prílohe zápisnice, taktiež bol zverejnený na internetovej stránke obce.
Starosta obce ďalej uviedol, že ide o základný dokument obce v programovacom období 2014-2020 jr
to nový program ako bývalý PHaSR obce. Návrh spracovania Programu rozvoja obce je zverejnený na
internetovej stránke obce aj s prílohami a komentárom.
Radoslav Kriška – ako budú spolupracovať občania.
Starosta obce – všetko je zverejnené a bude sa zverejňovať na internetovej stránke obce a úradnej
tabuli a už teraz môže spolupracovať občan vyplnením dotazníka, ktorý je zverejnený.
Poslanci OZ schválili vypracovanie Programu rozvoja obce jednohlasne uznesením č. 37/2015.
K bodu 11 - Návrh na vymenovanie riaditeľky materskej školy.
(v prílohe zápisnice)
Starosta uviedol, že materiál k tomuto bodu rokovania bol poslancom doručený v predstihu a je
v prílohe zápisnice, taktiež bol zverejnený na internetovej stránke obce.
Do výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ, do uzávierky dňa 30.7.2015, sa prihlásili traja
uchádzači - Bc. Daniela Kolarčíková, Záhradná 254/29, Jakubovany, Renáta Tríščová, 17. Novembra
23, Sabinov a Eva Baková, Ražňany 132, Ražňany.
Uchádzači splnili podmienky účasti na výberovom konaní a preto starosta obce pozval uchádzačov na
výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo 24.8.2015 o 13,00 hodine v budove Obecného úradu
v Ostrovanoch. Výberovou komisiou bola Rada školy pri MŠ. Zástupca zriaďovateľa Mgr. Slávka
Magdová sa výberového konania nezúčastnila pre blízky príbuzenský vzťah s jednou z uchádzačiek
o post riaditeľa MŠ.
Rada školy pri Materskej škole v Ostrovanoch jednohlasne, na základe výberového konania, navrhuje
obci Ostrovany , zriaďovateľovi Materskej školy v Ostrovanoch, vymenovať do funkcie riaditeľa školy
p. Renátu Triščovú.
Starosta obce na základe vyššie uvedeného navrhuje poslancom obecného zastupiteľstva, aby na jeho
návrh vymenovali za riaditeľku Materskej školy v Ostrovanoch p. Renátu Triščovú, bytom 17.
novembra 23, Sabinov a to na 5-ročné funkčné obdobie od 1.10.2015.
Rastislav Švec – ak neschválime potom nové výberové konanie.
Starosta obce – uviesť dôvod prečo, argumenty proti návrhu a potom sa uvidí. Ak to bude súladné zo
zákonom tak nové výberové konanie.
Jozef Bruzda – ja by som volil ináč.
Hlavná kontrolórka – či bolo vyrovnané do pokladne obce od p. Triščovej a p. Vyhnánkovej
nezrovnalosti vo vedení stravného v ŠJ MŠ.
Starosta obce – list mám spracovaný na odoslanie chýbajú iba originály s podpismi z vykonanej
kontroly ako kópie príloh.
Poslanci OZ vymenovali za riaditeľku MŠ v Ostrovanoch p. Renátu Triščovú a schválili jednohlasne
uznesenie č. 38/2015.
K bodu 12 – Návrh na podanie projektu Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora
ČOV
(v prílohe zápisnice)
Starosta uviedol, že tento projekt bol podaný aj v roku 2014. Bohužiaľ oneskorene a preto nebol
posudzovaný. Enviro fond ako jediný má doložku, že projekt – žiadosť musí byť doručená do

podateľne fondu do 31.10. Nestačí poštová pečiatka. Boli aj problémy s vyjadrením úradu životného
prostredia, ktorý sa vyše mesiaca nevedel vyjadriť či je alebo nie je potrebné stavebné povolenie.
Preto navrhujem podať opätovne tento projekt, ktorý prispeje k zlepšeniu kalového hospodárstva
a k odbúraniu zanášania čerpadiel kde akými utierkami a iným inertným materiálom, ktorý čerpadlá
nevedia spracovať.
Radoslav Kriška – či je navrhovaná technológia odskúšaná.
Starosta obce – technológia lamelového dehydrátora je odskúšaná bol na prezentácii na ČOV
v Podolínci, je to zariadenie, ktoré oddelí vodu od hrubých kalov a tieto sa po vysušení môžu ako
odpad vyviezť na skládku odpadov – legálne. Čo sa týka hrubého predčistenia ide o zariadenie, ktoré
zachytí v žliabkovom dopravníku s dierkami hrubé nečistoty pri nátoku do komory čerpadiel a tieto sa
postupne vynášajú do fúrika pod ním. Do komory čerpadiel sa dostáva iba splašková voda
a nedochádza k zanášaniu čerpadiel. Doteraz je tam používaný nátokový kôš, ktorý však prepustí napr.
vlhčené utierky a podobne a tieto zanášajú čerpadlá.
Problém vlhčených utierok je aj v ČOV spravovaných VVS.
Poslanci OZ tento návrh schválili jednohlasne uznesením č. 39/2015.
K bodu 13 - Návrh na vysporiadanie spoločnej nehnuteľnosti
(v prílohe zápisnice)
Starosta uviedol, že pri kontrole katastra nehnuteľností obce Ostrovany narazil na parcelu
v spoluvlastníctve obce a p. Alfonza Kolarčíka v lokalite Zimné pole. Pred asi tromi rokmi sa robilo na
základe uznesenia OZ majetkoprávne vysporiadanie pozemku tzv. Pastireň, ktorý bol
v spoluvlastníctve obce a p. Alfonza Kolarčíka. Robila sa zámenná zmluva s tým, že podiely boli
zapísané na samostatné LV a tým spoluvlastníctvo zaniklo. Starosta obce bol presvedčený, že týmto sa
vyriešilo spoluvlastníctvo s p. Alfonzom Kolarčíkom ako také. Opak je pravdou ostalo
spoluvlastníctvo na pôvodnej parcele v katastri na LV 120 registra E KN 416/1 v celkovej výmere
3376 m², ktorej podiel obce je 8/106 tj. 254 m². Starosta obce navrhol toto spoluvlastníctvo zrušiť
a parcelu zapísať v registri C KN na obec Ostrovany LV 450. V rámci schváleného územného plánu
obce je toto územie vedené ako miestna komunikácia.
Poslanci OZ tento návrh schválili jednohlasne uznesením č. 41/2015 s podmienkou spoluúčasti oboch
zmluvných strán 50:50.
K bodu 14 - Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
(v prílohe zápisnice)
Žiadosti predložili TJ Inter Ostrovany a obyvatelia obce Ostrovany.
TJ Inter Ostrovany žiada o navýšenie rozpočtu na tento rok z dôvodu, že jarná časť sezóny sa odohrala
na ihrisku v Šarišských Michaľanoch a v rozpočte nemali peniaze na prenájom cudzieho ihriska – 600
€. Tiež žiadajú na predohrávky zápasy jarnej časti sezóny 2016 v mesiaci november 2015 - 400 €.
Hlavná kontrolórka zaujala k tejto žiadosti stanovisko (v prílohe):
- schválený rozpočet 5300 €, poskytnutý transfer 4 518,39 €, zúčtovanie k 17.9.2015 4495,05 €,
zostatok 23,34 €.
- z poskytnutej dotácie na žiadaný účel podľa rozpočtu bolo čerpanie vo výške 3 853,73 €, mimo
rozpočtu bolo čerpanie 642,32 € a výdavky nedoložené platnými dokladmi 71 €.
Ďalej hlavná kontrolórka predložila poslancom OZ správu o použití dotácii z rozpočtu obce pre TJ
Inter Ostrovany:
1a) na Halový turnaj 28.2.2015 – dotácia 300 €, čerpanie 260 €, nezúčtované prostriedky 40 €.
1b) na turnaj in memoriál Františka Duždu – dotácia 300 €, čerpanie 294,68 € s výhradou, že
prostriedky vo výške 216,12 € boli použité nehospodárne na nákup v reštauračnom zariadení –
pohostinstve RAWER v nočných hodinách.
1c) na Deň obce 1.8.2015 – dotácia 600 €, čerpanie 301,45 € s výhradou nehospodárneno nákupu
v malých množstvách na viacerých obchodných miestach, rozdiel 298,55 € bol dokladovaný
neplatnými dokladmi v reštauračnom zariadení a vyplatenie odmeny neregistrovanej hudobnej
skupine.
Jozef Bruzda – obec prispieva okrem toho na elektrickú energiu.

Rastislav Švec – vie o tom, že sa s HK obce vždy hada, prezident klubu je jednotka ony nič nevie.
František Červeňák – museli hrať na ihrisku v Šarišských Michaľanoch v úvode sezóny, nevie prečo.
To bola aj odpoveď na otázku poslancov Rastislava Šveca a Martina Jaca.
Starosta obce – nebolo pripravené ihrisko, pretože starosta sa o neho nepostaral, aj keď boli schválené
peniaze. To že športovci až na tvrdú reakciu starostu obce začali dávať ihrisko, schody a ostatné veci
do poriadku tak, aby vyhovovali športovej komisii OFZ je už iné, nepodstatné. Vedenie športového
klubu Inter používa iba jeden palec na určovanie roboty, ktorú má zrealizovať starosta obce a oni nič
oni sú muzikanti. Majú dostatočný potenciál na údržbu ihriska okrem športovcov aj pracovníkov
MOS.
Martin Jaco – vedenie Inter vie, že sú predohrávky každý rok a každý rok pýtajú peniaze mimo
žiadosti o dotáciu schvaľovanú pri rozpočte obce.
Viera Štelbaská – majú cca 780 € čo postačuje na 6 zápasov – 3 vonku a tri doma.
Bc. Miroslav Lukáč – dohoda bola, že koľko vyčerpá toľko dostane.
Jozef Bruzda – čerpať dotácie tak ako sa má.
Poslanci OZ po prerokovaní prijali uznesenie č. 40/2015, ktorým schválili:
1. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 2 písm. a/ pre
Dušana Duždu, bytom Ostrovany 193 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa
17.9.2015).
2. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3 písm. a/ pre
Pavela Štelbackého, bytom Ostrovany 169 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa
14.9.2015).
Poslanci OZ po prerokovaní prijali uznesenie č. 40/2015, ktorým zamietli:
3. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3 písm. a/ pre
Mariána Bilého, bytom Ostrovany 203 na lieky z dôvodu opakovanej dávky priznanej jeho Manželke
v roku 2015 (podľa písomnej žiadosti zo dňa 25.8.2015 a písomnej žiadosti zo dňa 16.6.2015).
4. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Inter Ostrovany
na predohrávaku zápasov, A mužstva a žiakov, jarnej časti sezóny 2015-2016 v jeseni 2015 vo výške 400
€ (podľa písomnej žiadosti zo dňa 11.8.2015).
K bodu 15 - Rôzne
Neboli vznesené príspevky.
K bodu 16 - Diskusia
Jozef Bruzda – napojenie na ČOV Adamčík Pavol.
Starosta obce – výzva zaslaná, preverím čo je s ňou.
Červeňák František – ako s pozemkami v rómskej osade na cestu k obydliam.
Starosta obce – majitelia pozemkov nesúhlasia so schválenou cenou za 1m².
Radoslav Kriška – parkovanie vozidiel, hlavne nákladných na miestných komunikáciach v obci. Prijať
VZN alebo určiť poplatky za parkovanie také vysoké, že sa to neoplatí. Poškodzovanie asfaltov na
MK.
Švec Rastislav – čo zamestnanosť, vždy si to odnesie vodič.
Martin Jaco – problém parkovania kamióna na križovatke majú aj otáčajúce autobusy.
Pripraviť VZN o parkovaní vozidiel na MK v obci.
Radoslav Kriška – nachystať aj projekt dopravného značenia. Právne aspekty parkovania na verejných
priestranstvách v obci.
Červeňák František – otáčajúci školský autobus o 11, 30 čaká do 12,20 či by nobola možnosť otáčať
pri KC.

K bodu 17 – Závery z rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom 6. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu 6.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
2 Návrh na voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom
3. Návrh na zriadenie komunitného centra
4. Návrh na vypracovanie Programu rozvoja obce na roky 2015-20122
5. Návrh na vymenovanie riaditeľky materskej školy
6. Návrh na podanie projektu Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora
ČOV
7. Prerokovanie návrhu na vysporiadanie spoločnej nehnuteľnosti
8. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
1. Schválenie programu 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. berie na vedomie
A1. Určenie overovateľov zápisnice – bc. Miroslav Lukáč
– Jozef Bruzda
A2. Určenie zapisovateľa – Ing. Cyril Revák
A3. Informáciu o kontrole plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia hlavnou
kontrolórkou obce
B. Schvaľuje
B1. Program 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením bodov rokovania 12.
a 13.:
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4/ Voľba návrhovej a volebnej 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 voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom
9/ Návrh na zriadenie komunitného centra
10/ Návrh na vypracovanie Programu rozvoja obce na roky 2015-20122
11/ Návrh na vymenovanie riaditeľky materskej školy
12/ Návrh na podanie projektu Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora
ČOV
13/ Prerokovanie návrhu na vysporiadanie spoločnej nehnuteľnosti
14/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
15/ Rôzne
16/ Diskusia
17/ Závery z rokovania
18/ Záver
B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení:

- predseda komisie – Martin Jaco
- člen komisie – Rastislav Švec
- člen komisie – Martin Švec
2. Návrh na voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom.
Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. schvaľuje
Za zástupcu starostu obce Martina Šveca poslanca obecného zastupiteľstva.
B. žiada
Starostu obce určiť rozsah zastupovania starostu jeho zástupcom v písomnom poverení zástupcu
starostu starostom.
3. Návrh na zriadenie komunitného centra.
Uznesenie č. 36
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. schvaľuje
Komunitné centrum Ostrovany so sídlom v Ostrovanoch, 082 22 Ostrovany 250, ako vnútornú
organizačnú jednotku obce na plnenie úloh na úseku sociálnych služieb s účinnosťou od 1. októbra
2015 na dobu neurčitú v znení podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
Príloha uznesenia OZ č. 35/2015 zo dňa 17.9.2015

Obec Ostrovany
Obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZRIAĎOVACIA LISTINA
Obec Ostrovany na základe § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 62 a § 108 ods. 2 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“)
zriaďuje

Komunitné centrum Ostrovany
so sídlom v Ostrovanoch, 082 22 Ostrovany 250,
ako vnútornú organizačnú jednotku obce na plnenie úloh na úseku sociálnych služieb
s účinnosťou od 1. októbra 2015 na dobu neurčitú.
Komunitné centrum v súlade s § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „zákona“):
a) poskytuje
- sociálne poradenstvo,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a
zo školského zariadenia,

b) vykonáva preventívne aktivity,
c) zabezpečuje záujmovú činnosť.
V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. Odborné
činnosti uvedené vyššie v písm. a) sa poskytujú ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou
sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
Komunitné centrum nie je právnickou osobou. Štatutárnym orgánom je starosta obce.
Činnosť Komunitného centra je zabezpečovaná v rámci rozpočtu obce podľa zákona
o rozpočtových pravidlách.
Činnosť Komunitného centra v ambulantnej a terénnej sociálnej službe odborne a metodicky
riadia sociálni pracovníci poverení starostom obce.
4. Návrh na vypracovanie Programu rozvoja obce na roky 2015-20122
Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A1. Prípravu strategického dokumentu s názvom Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 –
2022 s výhľadom do roku 2025 v rozsahu v súlade so zákonom č. 309/2014 Z.Z, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z:
a/ prípravná fáza v rozsahu:
- Návrh procesu tvorby Programu rozvoja obce,
- Zostavenie pracovnej skupiny,
- Vypracovanie harmonogramu tvorby Programu rozvoja obce,
- Vypracovanie dokumentácie pre zverejnenie a oboznámenie miestnej samosprávy
a príslušné subjekty v obci,
- Vypracovanie metódy zberu informácií.
b/ analytická časť – participatívny prístup:
- Sumarizácia a zostavenie analytickej časti na základe dodaných dotazníkov a poskytnutých
údajov.
c/ strategická časť – participatívny prístup:
- Formulácia a návrh stratégie rozvoja, vízie územia, výber a popis strategických cieľov
v jednotlivých politikách – hospodárska, sociálna, regionálna, environmentálna.
d/ programova časť – participatívny prístup:
- Návrh opatrení a projektov vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
- Návrh súboru ukazovateľov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.
e/ realizačná časť – participatívny prístup:
- Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
- Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie,
- Stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
- Systém monitorovania a hodnotenia,
- Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.
f/ finančná časť – participatívny prístup:
- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.
A2. Poskytovateľa spracovania Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 – 2022 s prihliadnutím
na dohodu členov MAS Bachureň - Združenie pre rozvoj regiónu, n. o., so sídlom Baštová 45/B,
08 001 Prešov.

A3. Cenu za spracovanie Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 – 2022 – dohodou 600 €.
A4. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ostrovany schváleného
uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2004 dňa 15.7.2004 do schválenia nového Programu rozvoja
obce.
5. Návrh na vymenovanie riaditeľky materskej školy
Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní podľa § 11 ods. 4 písm. l) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na návrh starostu obce
A . menuje
za riaditeľku Materskej školy v Ostrovanoch p. Renátu Triščovú, bytom 17. novembra 23, Sabinov
a to na 5-ročné funkčné obdobie od 1.10.2015.
6. Návrh na podanie projektu Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora ČOV
Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A1. Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotáciu z Environmentalného fondu podanie
projektu Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora na ČOV Ostrovany so
spolufinancovaním projektu z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu a všetky
vzniknuté neoprávnené náklady.
A2. Úhradu nákladov na vypracovanie projektu vo výške 60 € bez DPH.
7. Návrh na vysporiadanie spoločnej nehnuteľnosti
Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
A. schvaľuje
A1. Majetkoprávne vysporiadanie spoločnej nehnuteľnosti vedenej na liste vlatníctva č 120 parcela
registra E KN 416/1 orná pôda o výmere 3367 m² - odčleniť spoluvlastnícky podiel obce 8/106 na
samostatnú parcelu o výmere 254 m².
A2. Náklady na rozdelenie spoluvlastníctva znášajú spoluvlastníci rovným dielom. B. poveruje
Obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia, vypracovanie geometrického plánu, spísanie
zmluvy o zániku spoluvlastníctva a vklad do katastra nehnuteľností.
8. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 . ods. 2
písm. a/ pre Pavela Štelbackého, bytom Ostrovany 169 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej
žiadosti zo dňa 14.9.2015).

A2. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2
písm. a/ pre Dušana Duždu, bytom Ostrovany 193 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti
zo dňa 17.9.2015).
B. Zamieta
B1. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ
Inter Ostrovany na predohrávaku zápasov, A mužstva a žiakov, jarnej časti sezóny 2015-2016 v jeseni
2015 vo výške 400 € (podľa písomnej žiadosti zo dňa 11.8.2015).
B2. Žadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2
písm. a/ pre Mariána Bilého, bytom Ostrovany 203 na výdaje na domácnosť (podľa písomnej žiadosti
zo dňa 25.8.2015).
K bodu 18 - Záver
Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch poďakoval starosta obce poslancom
a všetkým prítomným za účasť na 5. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončil.

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k

Overovatelia zápisnice:
Bc. Miroslav Lukáč
Jozef Bruzda
Zapísal:
Ing. Cyril Revák

-

PRÍLOHY -

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
v Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 17.9.2015
Číslo programu rokovania : 8

K návrhu voľby zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. volí
Za zástupcu starostu obce .......................................... poslanca(kyňu) obecného zastupiteľstva.
B. žiada
Starostu obce určiť rozsah zastupovania starostu jeho zástupcom v písomnom poverení zástupcu
starostu starostom.

Dôvodová správa:
Tento návrh predkladám podľa § 13b/ ods. 1/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
V zákonom stanovenej lehote nevyužil starosta obce svoje právo poveriť zastupovaním starostu
zástupcom starostu v lehote do 60 dní od zloženia sľubu starostom. Z uvedeného dôvodu ak tak
starosta neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupcom starostu môže byť len
poslanec OZ.
Žiadam poslancov OZ, aby svoje návrhy na voľbu zástupcu starostu obce a spôsob hlasovania
predložili na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 17.9.2015
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na zriadenie komunitného centra.
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. ZRIAĎUJE
Komunitné centrum Ostrovany so sídlom v Ostrovanoch, 082 22 Ostrovany 250, ako vnútornú
organizačnú jednotku obce na plnenie úloh na úseku sociálnych služieb s účinnosťou od 1. októbra
2015 na dobu neurčitú v znení podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

Obec Ostrovany
Obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZRIAĎOVACIA LISTINA
Obec Ostrovany na základe § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 62 a § 108 ods. 2 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“)
zriaďuje

Komunitné centrum Ostrovany
so sídlom v Ostrovanoch, 082 22 Ostrovany 250,
ako vnútornú organizačnú jednotku obce na plnenie úloh na úseku sociálnych služieb
s účinnosťou od 1. októbra 2015 na dobu neurčitú.
Komunitné centrum v súlade s § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „zákona“):
a) poskytuje
- sociálne poradenstvo,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a

zo školského zariadenia,
b) vykonáva preventívne aktivity,
c) zabezpečuje záujmovú činnosť.
V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. Odborné
činnosti uvedené vyššie v písm. a) sa poskytujú ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou
sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
Komunitné centrum nie je právnickou osobou. Štatutárnym orgánom je starosta obce.
Činnosť Komunitného centra je zabezpečovaná v rámci rozpočtu obce podľa zákona
o rozpočtových pravidlách.
Činnosť Komunitného centra v ambulantnej a terénnej sociálnej službe odborne a metodicky
riadia sociálni pracovníci poverení starostom obce.

Dôvodová správa:
Obec Ostrovany je zapojená a vykonáva Národný projekt komunitných centier (KC). Vo svojej práci
sa opiera o Štandardy komunitných centier vydané Implementačnou Agentúrou pre Operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci implementácie Národného projektu Komunitné
centrá (kód ITMS: 27120130553).
Prevádzkovateľ KC, ktorý ešte nemá zaregistrovanú sociálnu službu Komunitné centrum v súlade so
zákonom o sociálnych službách má povinnosť:
- postupne napĺňať príslušné ustanovenia zákona o sociálnych službách,
- najneskôr do 30.09.2015 je povinný podať žiadosť o registráciu sociálnej služby Komunitné centrum
v súlade s § 24d zákona o sociálnych službách na príslušný VÚC, a túto skutočnosť preukázať
zaslaním kópie dokladu vrátane príslušných príloh k žiadosti na adresu IA ZaSI: Žiadosť o registráciu
do registra poskytovateľov sociálnych služieb, opatrenou pečiatkou podateľne príslušného VÚC
najneskôr do 07.10.2015.
Cieľom Národného projektu Komunitné centrá v súlade s Opisom projektu je podpora sociálnej
inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej
práce v komunitných centrách. Špecifickým cieľom NP KC sú KC fungujúce jednotne podľa
vytvorených štandardov NP KC a metodík. Komunitné centrum v súlade so zákonom o sociálnych
službách poskytuje, vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky odborných činností KC a iných
činností KC podľa potrieb danej lokality:
- sociálne poradenstvo;
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a
zo školského zariadenia;
- preventívne aktivity;
- záujmová činnosť.
Komunitné centrum vykonáva komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu.
V komunitnom centre sa fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácií,
ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky
začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou
koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby poskytujú odborné činnosti, iné činnosti a
aktivity. Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou a terénnou formou
prostredníctvom terénneho programu.
Pokiaľ Prevádzkovateľ KC má záujem poskytovať aj ďalšie sociálne služby (napr.
špecializované sociálne poradenstvo) alebo opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, musí mať na ich poskytovanie oprávnenie (akreditáciu alebo registráciu) v súlade so
zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a/alebo zákonom č.

305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Služby komunitného centra sú poskytované ambulantne (v priestoroch komunitného centra) a
terénnou formou v prirodzenom prostredí klienta. Niektoré aktivity sa môžu konať aj mimo lokalitu
poskytovania služby (sprevádzanie klienta, výlety, exkurzie, tábory).
Umiestnenie komunitného centra rešpektuje podmienku nízkoprahovosti a bezprostrednosti vo
vzťahu k primárnym užívateľom služieb – obyvateľom sociálne vylúčenej lokality, so súčasným
zohľadňovaním jeho integračnej funkcie vo vzťahu k celej sídelnej komunite (obci). Umiestnenie
komunitného centra priamo v sociálne vylúčenej lokalite z týchto dôvodov nie je vhodné. Výnimku
tvoria prípady segregovaných lokalít, ktoré sú natoľko vzdialené od obce, že lokalizácia centra mimo
vylúčenej lokality by významne sťažovala prístup obyvateľov vylúčenej lokality k službám
komunitného centra alebo existujúce komunitné centrá, ktoré dlhodobo poskytujú sociálne služby,
odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC priamo v lokalite. V týchto prípadoch je však nevyhnutné
zabezpečiť dostupnosť služieb, činnostía a ktivít pre celú komunitu (obec) inou formou (napr.
realizácia časti aktivít v priestoroch školy, kultúrneho domu, obecného či mestského úradu a pod.).
Priestor komunitného centra tvoria miestnosti (budova alebo časť budovy), ideálne so
samostatným vchodom. Pozostáva minimálne z jednej oddelenej miestnosti a sociálnych zariadení
(WC + tečúca voda). Priestorové podmienky (veľkosť a počet miestností) zodpovedajú počtu
prijímateľov služieb komunitného centra a druhu realizovaných aktivít. V prípade realizácie terénnej
sociálnej práce v obci je možné zdieľanie spoločných priestorov (napr. kancelárie na poskytovanie
individuálneho poradenstva a sociálnych zariadení), avšak komunitné centrum musí disponovať
minimálne jednou samostatnou miestnosťou na realizáciu skupinových a komunitných aktivít.
Prevádzkovateľ KC vytvára podmienky pre to, aby priestory komunitného centra zodpovedali
platným všeobecne záväzným normám a aby komunitné centrum bolo schopné poskytovať sociálne
služby, odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC (napr. Zákon č. 355/2007 ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Komunitné centrum poskytuje priame služby, aktivity a činnosti klientom počas celého roka s
pravidelnosťou 5 pracovných dní do týždňa, minimálne 30 hodín/týždenne. Optimálna prevádzková
doba komunitného centra je 8 hodín denne a časové rozloženie poskytovania služieb počas dňa a v
týždni zohľadňuje možnosti a potreby jednotlivých cieľových skupín.
O miestnej a časovej dostupnosti jednotlivých služieb, ako aj o prípadnej zmene sú klienti informovaní
ústne, letákmi a vyvesenými prevádzkovými hodinami komunitného centra pred vonkajším vchodom
do KC a na nástenkách vo vnútorných priestoroch centra.
Niektoré zo služieb, aktivít a činností KC (napr. workshopy, záujmové krúžky, komunitné aktivity,
mimoriadne aktivity) sa môžu konať nad rámec otváracích hodín komunitného centra a môžu
prebiehať aj v iných priestoroch ako v budove KC (napr. základná škola, výlety mimo KC).
Pracovníci KC tiež v lokalite priebežne predstavujú službu v rámci budovania siete
spolupracujúcim inštitúciám (základná škola, materská škola, obecný úrad, Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny a pod.) a poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí následne sprostredkujú informácie
potenciálnym užívateľom služieb a odporúčajú záujemcov o službu.
Prevádzkovateľ KC má informácie o KC zverejnené na webovej stránke organizácie/obce/mesta.
Informácie o KC sa pravidelne zverejňujú tiež v lokálnych periodikách obcí a v rámci komunitných
aktivít organizovaných v obci.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 17.9.2015
Číslo programu rokovania : 10

K návrhu na schválenie vypracovania Programu rozvoja obce na roky 2015-2022

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. Schvaľuje
A1. Prípravu strategického dokumentu s názvom Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 –
2022 s výhľadom do roku 2025 v rozsahu v súlade so zákonom č. 309/2014 Z.Z, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z:
a/ prípravná fáza v rozsahu:
- Návrh procesu tvorby Programu rozvoja obce,
- Zostavenie pracovnej skupiny,
- Vypracovanie harmonogramu tvorby Programu rozvoja obce,
- Vypracovanie dokumentácie pre zverejnenie a oboznámenie miestnej samosprávy
a príslušné subjekty v obci,
- Vypracovanie metódy zberu informácií.
b/ analytická časť – participatívny prístup:
- Sumarizácia a zostavenie analytickej časti na základe dodaných dotazníkov a poskytnutých
údajov.
c/ strategická časť – participatívny prístup:
- Formulácia a návrh stratégie rozvoja, vízie územia, výber a popis strategických cieľov
v jednotlivých politikách – hospodárska, sociálna, regionálna, environmentálna.
d/ programova časť – participatívny prístup:
- Návrh opatrení a projektov vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
- Návrh súboru ukazovateľov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.
e/ realizačná časť – participatívny prístup:
- Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
- Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie,
- Stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
- Systém monitorovania a hodnotenia,
- Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.
f/ finančná časť – participatívny prístup:

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.
A2. Poskytovateľa spracovania Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 – 2022 s prihliadnutím
na dohodu členov MAS Bachureň - Združenie pre rozvoj regiónu, n. o., so sídlom Baštová 45/B,
08 001 Prešov.
A3. Cenu za spracovanie Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 – 2022 – dohodou 600 €.

Dôvodová správa:
Obec Ostrovany zahájila dňa 4.8.2015 prípravu strategického dokumentu s názvom Program
rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025, ktorý je základným plánovacím
dokumentom na vymedzenom území a nástrojom riadenia pre rozvoj územia.
Program rozvoja našej obce poskytne komplexný pohľad na to, aká naša obec je a akou by
chcela byť. Dôkladné analýzy územia a ich zhodnotenie poskytnú informácie aké sú silné a slabé
stránky obce, možnosti a ohrozenia budú podkladom pre sformulovanie strategických cieľov v oblasti
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a spôsobu akým by ich chcela obec dosiahnuť. Zmyslom procesu
tvorby PR je sformulovať víziu o smerovaní obce tak, aby vyjadrovala ekonomické a sociálne záujmy
obce a zároveň bola v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, príp.
rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod. Tento
dokument má zásadný význam pre rozvoj obce a jeho existencia je podmienkou pri získavaní
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v programovom období 2014 - 2020. Do prípravy
dokumentu sa postupne zapoja všetky záujmové skupiny a vrstvy našich obyvateľov a výsledný
dokument bude prerokovaný a schválený obecným zastupiteľstvom.
PR bude pozostávať z piatich častí:
1. Analytická časť
2. Strategická časť
3. Programová časť
4. Realizačná časť
5. Finančná časť
Zámer spracovania PR obce Ostrovany obsahuje základné informácie o tom, kto PR vypracuje,
akým spôsobom bude vznikať, ako do jeho tvorby bude zapojená verejnosť a aký bude časový
harmonogram spracovania PR.
Pri príprave strategického dokumentu PR obce Ostrovany nám záleží na názoroch našich
obyvateľov preto jej súčasťou je aj dotazník, v ktorom sa môžu občania našej obce ako aj spoločenské
organizácie vyjadriť k otázkam týkajúcim sa rozvoja obce.

Názov dokumentu
Forma spracovania

Zámer spracovania PR
Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 - 2022
Spracovanie PR bude vykonávať obec za pomoci externých
odborníkov, v súlade s Metodikou na vypracovanie PR obce, verzia
2.0 (podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona č. 309/2014 Z.z.)

Proces spracovania PR bude manažovaný prostredníctvom
riadiaceho tímu, ktorý je zodpovedný za celkovú koordináciu
spracovania PR.
Riadiaci tím
Meno

Funkcia v obci

Ing. Cyril Revák

Riadenie procesu
spracovania
Mgr. Erika
Rypáková

Činnosť
v riadiacom tíme

starosta obce

Koordinátor
riadiaceho tímu

zástupca
starostu obce

Člen riadiaceho
tímu

Poslanec OZ

Člen riadiaceho
tímu

externý
odborník

Člen riadiaceho
tímu za
dodávateľa

Zriadená bude pracovná skupina zo zástupcov obce, ktorá bude
zodpovedná za tvorbu obsahovej stránky PR obce
Do spracovania PR bude zapojená aj verejnosť, a to formou
získavania
informácii
prostredníctvom
dotazníkov/ankiet,
komunikácie a stretnutí s obyvateľmi.
- obdobie spracovania 08/2015 – 11/2015
- harmonogram spracovania (samostatný dokument)
Financovanie spracovania Rozpočet obce
Obdobie spracovania

Harmonogram spracovania PR obce Ostrovany
Harmonogram umožňuje poslancom a obyvateľom aktívne sa zúčastňovať na procese prípravy
strategického plánovacieho dokumentu PR obce Ostrovany, prípadne koordinovať strategické
plánovanie v území s prípravou iných strategických plánovacích dokumentov.

Termín

August
2015

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Verejné prerokovanie
Schválenie PR obec.
zastupiteľstvom

x
x

September
2015

Október
2015

November
2015

x
x
x
x
x
x
x

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 17.9.2015
Číslo programu rokovania : 11

K návrhu na vymenovanie riaditeľky materskej školy.
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní podľa § 11 ods. 4 písm. l) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na návrh starostu obce

A . Menuje
za riaditeľku Materskej školy v Ostrovanoch p. Renátu Triščovú, bytom 17. novembra 23, Sabinov
a to na 5-ročné funkčné obdobie od 1.10.2015.
Dôvodová správa:
Obec Ostrovany, zastúpená starostom obce Ing. Cyrilom Revákom, v zmysle § 4 ods. 1/ zákona NR
SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 5 ods. 3/ zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov dňa 10.7.2015 vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy v Ostrovanoch na web stránke obce a na úradnej tabuli.
Do výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ, do uzávierky dňa 30.7.2015, sa prihlásili traja
uchádzači - Bc. Daniela Kolarčíková, Záhradná 254/29, Jakubovany, Renáta Tríščová, 17. Novembra
23, Sabinov a Eva Baková, Ražňany 132, Ražňany.
Uchádzači splnili podmienky účasti na výberovom konaní a preto starosta obce pozval uchádzačov na
výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo 24.8.2015 o 13,00 hodine v budove Obecného úradu
v Ostrovanoch. Výberovou komisiou bola Rada školy pri MŠ. Zástupca zriaďovateľa Mgr. Slávka
Magdová sa výberového konania nezúčastnila pre blízky príbuzenský vzťah s jednou z uchádzačiek
o post riaditeľa MŠ.
Rada školy pri Materskej škole v Ostrovanoch jednohlasne, podľa § 4 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na základe výberového konania na vymenovanie riaditeľa navrhuje obci
Ostrovany , zriaďovateľovi Materskej školy v Ostrovanoch, vymenovať do funkcie riaditeľa školy p.
Renátu Triščovú.
Starosta obce na základe vyššie uvedeného navrhuje poslancom obecného zastupiteľstva, aby podľa §
11 ods. 4 písm. l) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na jeho
návrh vymenovali za riaditeľku Materskej školy v Ostrovanoch p. Renátu Triščovú, bytom 17.
novembra 23, Sabinov a to na 5-ročné funkčné obdobie od 1.10.2015.

Správa o zúčtovaní poskytnutého transferu z rozpočtu obce Ostrovany
na činnosť TJ Inter v roku 2015.

Vážení poslanci, predkladám Vám správu zúčtovaní poskytnutého transferu na činnosť
TJ Inter z rozpočtu obce k 17. 9. 2015:
Schválený transfer na činnosť : 5 300,00 €
Poskytnutý transfer

4 518,39 €

zúčtovanie

4 495,05 €

zostatok

23,34 €

Z poskytnutej dotácie na žiadaný účel podľa rozpočtu bolo čerpanie vo výške 3 853,73 €, mimo
rozpočtu bolo čerpanie 642,32 € a výdavky nedoložené platným dokladom (35 €+36 €).
Rozpočet
Predložený Upravený

2 050,00
1 560,00
100,00
80,00
480,00
480,00
400,00
200,00
600,00
500,00

1 800,00
1 560,00
30,00
170,00
480,00
100,00
80,00
80,00
700,00
300,00

Položka

Poskytnuté dotácie celkom
Doprava
Rozhodca + poplatky
Vápno
Prihláška+registračné poplatky
Pranie prádla
Pitný režim
Lopty, rohové práporky
Lekárska prehliadka, lekárnička, kancel. potreby
Dresy
Priateľské zápasy
Výdavky mimo rozpočtu:
Prenájom ihriska Šar.Michaľany
Poplatky za žiadosť o transfer-aký?
Preprava obrubníkov
Fa. za zriad.internet. č.201504300,1504116
Rezné kotúče 4+4+1ks
Dvere do šatne pre rozhodcu, farba, vložka FAB

Dotácia
2015
4 518,39

Nádoba na osvieženie, kôš na prádlo, zámok
Lepidlo
Zdravotné ošetrenie-ostaršenie (zoznam-koho?)

6 450,00

5 300,00 Výdavky celkom

Ostrovany dňa 17.9.2015
Verona Štelbaská, hlavný kontrolór obce

4 518,39

Výdavky
2015
3 853,73
1 392,50
790,50
13,07
191,68
230,00
73,85
65,24
42,42
699,97
354,50
641,32
480,00
35,00
20,00
24,86
10,66
35,52
29,28
6,00
36,00
4 495,05

Záznam z kontroly
vyúčtovania dotácií poskytnutých TJ Inter Ostrovany z rozpočtu obce v roku 2015.
Poskytovať dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom umožňuje § 7 ods.4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, ktorý stanovuje všeobecné pravidlá poskytovania dotácií. Bližšie podmienky
poskytovania dotácií si stanovuje obec všeobecne záväzným nariadením.
Kontrola bola zameraná na:
- dodržiavanie VZN
- splnenie zákonom stanovených podmienok prijímateľmi dotácií
- poskytovanie dotácií na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel
- dodržiavanie účelu poskytnutých dotácií
- zúčtovanie dotácií
Kontrolné zistenia:
Obec Ostrovany má v súlade s §7 ods.4 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, prijaté VZN č. 24/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Z rozpočtu obce bola poskytnutá podľa tohto VZN dotácia na rok 2015 občianskym
združeniam, ktoré spĺňali zákonom stanovené podmienky prijímateľa dotácie, t.j. na území
obce mali sídlo, pôsobia a vykonávajú činnosť na území obce. Finančné prostriedky boli
schválené v rozpočte obce na rok 2015. Dotácia bola poskytnutá:
- 1a/ Dotácia na “Halový turnaj” 28.2.2015 vo výške 300,- EUR. Doklady predložené v
celkovej čiastke 260,- EUR. Nezúčtované prostriedky 40.- EUR je zodpovedná
osoba – zástupca TJ Inter p.Dužda Elemír, vrátiť do pokladne OcÚ
- 1b/ Dotácia vo výške 300 € na turnaj in memoriál František Dužda. Doklady boli
predložené v celkovej výške 294,68 € na žiadaný účel s výhradou, že prostriedky
v sume 216,12 EUR použité nehospodárne t.j.nákup bol realizovaný v reštauračnom
zariadení-pohostinstve RAWER a vo večerných hodinách. Rozdiel 216,12 € bol
dokladovaný neplatným daňovým dokladom z pohostinstva RAWER, preto
zodpovedná osoba - zástupca TJ Inter p.Dužda Elemír bol povinný nezúčtované
prostriedky vrátiť do pokladne obce do 27.8.2015. Zároveň zodpovedná osoba
je povinná predložiť krátku správu a fotodokumentáciu v zmysle uzavretej
dohody.
- 1c/ Dotácia vo výške 600 €, akcia “Deň obce” s termínom konania 1.8.2015. Doklady
preukazujúce čerpanie výdavkov na žiadaný účel boli predložené dňa 12.8.2015
v sume 301,45 € s výhradou nehospodárneho nákupu t.j. v malých množstvách na
viacerých obchodných miestach. Rozdiel 298,55 bol dokladovaný neplatnými
dokladmi (nákup v reštauračnom zariadení, vyplatenie odmeny nezaregistrovanej
hudobnej skupine), preto zodpovedná osoba – zástupca TJ Inter p.Dužda Elemír
je povinný nezúčtované prostriedky vrátiť do pokladne obce do 27.8.2015.
Zároveň zodpovedná osoba je povinná predložiť krátku správu v zmysle
uzavretej dohody.

Ostrovany dňa 17.9.2015
Verona Štelbaská, hlavný kontrolór obce

Záznam z kontroly
vyúčtovania dotácií poskytnutých TJ Inter Ostrovany z rozpočtu obce v roku 2015.
Poskytovať dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom umožňuje § 7 ods.4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, ktorý stanovuje všeobecné pravidlá poskytovania dotácií. Bližšie podmienky
poskytovania dotácií si stanovuje obec všeobecne záväzným nariadením.
Kontrola bola zameraná na:
- dodržiavanie VZN
- splnenie zákonom stanovených podmienok prijímateľmi dotácií
- poskytovanie dotácií na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel
- dodržiavanie účelu poskytnutých dotácií
- zúčtovanie dotácií
Kontrolné zistenia:
Obec Ostrovany má v súlade s §7 ods.4 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, prijaté VZN č. 24/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Z rozpočtu obce bola poskytnutá podľa tohto VZN dotácia na rok 2015 občianskym
združeniam, ktoré spĺňali zákonom stanovené podmienky prijímateľa dotácie, t.j. na území
obce mali sídlo, pôsobia a vykonávajú činnosť na území obce. Finančné prostriedky boli
schválené v rozpočte obce na rok 2015. Dotácia bola poskytnutá:
-

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Ostrovany vo výške 1 000 €, na kresťanskokultúrne podujatie konané 13.júla 2015. Prostriedky účelovo určené boli zúčtované vo
výške 849,61 €, zostatok nezúčtovaných prostriedkov 150,39 € doložiť platnými
daňovými dokladmi. V opačnom prípade je prijímateľ povinný tieto prostriedky
vrátiť do pokladne obce v zmysle uzatvorenej dohody do 31.júla 2015.

Ostrovany dňa 17.9.2015
Verona Štelbaská, hlavný kontrolór obce

-

PRÁZDNY LIST-

