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

ZÁPISNICA
zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného
dňa 17.4.2015 o 18,00 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 IV/2015
V Ostrovanoch dňa 13.4.2015

POZVÁNKA
Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva
IV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
17. apríla 2015 /piatok/ 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 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 majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod obecným cintorínom, miestnej
komunikácii v rómskej osade a na výstavbu školy v obci – kúpa pozemkov, pod
cintorínom, miestnou komunikáciou v rómskej osade a na výstavbu školy, do vlastníctva obce
Ostrovany.
9/ Návrh na projektovú prípravu na výstavbu multifunkčného ihriska v obci.
10/ Návrh na podanie projektu na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v MRK.
11/ Návrh cenovej ponuky mapového portálu Geosense.
12/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
13/ Rôzne
14/ Diskusia
15/ Závery z rokovania
16/ Záver

Ing. Cyril Revák
starosta obce

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

Zápisnica
zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 17.4.2015 o 18,00
hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch.
Prítomní: - poslanci OZ v počte 7 podľa prezenčnej listiny, starosta obce a hlavná kontrolórka.
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 majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod obecným cintorínom, miestnej
komunikácii v rómskej osade a na výstavbu školy v obci – kúpa pozemkov, pod
cintorínom, miestnou komunikáciou v rómskej osade a na výstavbu školy, do vlastníctva obce
Ostrovany.
9/ Návrh na projektovú prípravu na výstavbu multifunkčného ihriska v obci.
10/ Návrh na podanie projektu na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v MRK.
11/ Návrh cenovej ponuky mapového portálu Geosense.
12/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
13/ Rôzne
14/ Diskusia
15/ Závery z rokovania
16/ Záver

K bodu 1 - Otvorenie
4. riadne zasadnutie OZ zvolal starosta obce na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Rokovania sa zúčastnilo 7
poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Poslanec František Červeňák sa zasadnutia OZ nezúčastnil ani neuviedol dôvod neúčasti. Radoslav
Kriška sa ospravedlnil pre pracovnú zaneprázdnenosť.
K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie programu zasadnutia. Poslanci OZ
program rokovania schválili bez pripomienok uznesením č. 20/B1/2015.

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Mgr. Slávku Magdovú a Bc. Miroslava Lukáča, za
zapisovateľku určil Bc. Martinu Lukáčovú.
K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie a volebnej komisie – predseda Martin Jaco, členovia
Jozef Bruzda a Martin Švec. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 20/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. 20/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 majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod obecným cintorínom, miestnou
komunikáciou v rómskej osade a na výstavbu školy v obci – kúpa pozemkov, pod
cintorínom, miestnou komunikáciou v rómskej osade a na výstavbu školy, do vlastníctva obce
Ostrovany.
(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.
Ďalej uviedol, že podľa znaleckých posudkov sú ceny za pozemky takéto:
miestny cintorín – podľa znaleckého posudku č. 57/2015 je cena za m² 1,20 €,
miestna komunikácia v rómskej osade - podľa znaleckého posudku č. 56/2015 je cena za m² 1,72 €,
pozemok na výstavbu školy – podľa znaleckého posudku č. 58/2015 je cena za m² 2,73 €.
V diskusii poslanci OZ uviedli:
Jozef Bruzda – všetko tlačíme do lokality smerom na osadu. Teraz nie je kľud a ako to bude, keď tam
bude škola. Je nás viac podielnikov na tomto pozemku je potrebné tento návrh ceny prejednať
v spolupráci s nimi.
Starosta obce – pozemok na výstavbu školy bol navrhnutý pri posudzovaní a schvaľovaní územného
plánu obce v rokoch 2009 a 2010 a návrh nevyšiel od obce, alebo jej vedenia. Bol to návrh vlastníka
pozemku.
Martin Jaco navrhol pozvať na nasledujúce zasadnutie všetkých majiteľov pozemkov a predložiť im
tieto návrhy cien. Predtým ich osloviť s cenovou ponukou listom, podľa znaleckých posudkov.
Poslanci OZ uznesením č. 21/2015 tento návrh jednohlasne schválili.
K bodu 9 - Návrhu na projektovú prípravu na výstavbu multifunkčného ihriska v obci.
(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 navrhol poslancom OZ dve lokality na výstavbu multifunkčného ihriska a to pozemok za
Špeciálnou základnou školou v Ostrovanoch a na starom cintoríne , kde je umiestnený tenisový kurt
a škvarové ihrisko.
Ďalej uviedol, že na navrhovanom pozemku za ŠZŠ by ihrisko slúžilo aj školopovinným deťom tejto
školy. V prípade pozemku na starom cintoríne je potrebné tieto pozemky čiastočne upraviť, hlavne
podložie.
V diskusii k tomuto bodu vystúpili poslanci:
Martin Švec – ihriská by bolo dobré urobiť dve, o to druhé ihrisko môže požiadať TJ Inter Ostrovany
v rómskej osade. Prikláňa sa k variantu výstavby ihriska za školou.
Starosta obce – v rómskej osade nie je žiadny pozemok vo vlastníctve TJ ani obce a je otázne 5%
spolufinancovanie realizácie projektu z vlastných zdrojov.
Ostatní prítomní poslanci sa priklonili k výstavbe multifunkčného ihriska na starom cintoríne so
zachovaním terajšieho tenisového ihriska.
Poslanci OZ toto schválili jednohlasne uznesením č. 22/2015.
K bodu 10 - Návrh na podanie projektu na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v MRK.
(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.
Poslanci OZ tento návrh schválili uznesením č. 23/2015.
K bodu 11 - Návrh cenovej ponuky mapového portálu Geosense.
(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.
Ďalej uviedol, že cenová ponuka je základného balíka je s DPH 1200 € a navrhuje k základnému
balíku :
- infraštruktúru za 300 €,
- územný plán obce za 300 €,
- cintorín za 180 €.
Ostatné evidencie nie sú v súčasnosti potrebné. Tiež uviedol, že ročná aktualizácia (4x v roku) bude
stáť sDPH 540 €. V roku 2015 je aktualizácia zarátaná do základného balíka.
Poslanci OZ tento návrh schválili uznesením č. 24/2015.
K bodu 12 - Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
(v prílohe zápisnice)
Žiadosti predložili obyvatelia obce Ostrovany:
1. Žiadosť, Heleny Duždovej, Ostrovany 193, o jednorazovú dávku z rozpočtu obce na lieky.
Je dlhodbo chorá a je odkázaná na dialýzu.
2. Žiadosť, Vladimíra Duždu, Ostrovany 197, o jednorazovú dávku z rozpočtu obce na lieky.
3. Žiadosť Apoštolskej cirkvi na Slovensku, zbor Ostrovany na kresťanské kultúrne podujatie
13.6.2015 na ihrisku TJ Inter Ostrovany. Požadovaná dotácia 1200 €.
V diskusii poslanci jednohlasne podporili toto podujatie ako dobrú vec.
Hlavná kontrolórka vyčítala žiadosti, že nie je podporená konkrétne rozpočtom, čo na čo sa použije.
Martin Jaco mal výhrady aby sa peniaze nepoužívali na dopravu, ak idú z obce na púť dopravu si hradí
každý sám.
Rastislav Švec navrhol čiastku tak ako na Deň obce 700 €.
Starosta obce navrhol čiastku dotácie 1000 €, stým aby sa poniaze použili čo najúčelnejšie na úhradu
nákladov spojených s kresťanským kultúrnym podujatím vrátane občerstvenia.

4. Žiadosť TJ Sokol Ostrovany na dobudovanie areálu TJ Sokol Ostrovany. Požadovaná dotácia 4000
€, vlastné zdroje 1000 €.
V diskusii Martin Jaco uviedol, že finančnú dotáciu chcú použiť na dokončenie areálu vrátane
vodovodnej prípojky.
Starosta dodal, že vodovodnú prípojku vybuduje obec vo vlastnej réžii ako majetok obce.
Martin Švec navrhol na dobudovanie areálu TJ Sokol 1500 €.
Miroslav Lukáč navrhol čiastku na dobudovanie 1800 € aj s konečnou úpravou terénu a schodov.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 25/2015:
A1. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 2 písm. a/ pre
Helenu Duždovú, bytom Ostrovany 193 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa
5.3.2015).
A2. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3 pím. a/ pre
Vladimíra Duždu, bytom Ostrovany 197 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa
9.3.2015).
A3. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre Apoštolskú cirkev na
Slovensku, zbor Ostrovany na kresťanské kultúrne podujatie 13.6.2015 na ihrisku vo výške 1000 €.
A4. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany na dobudovanie areálu TJ 1800 €.
K bodu 13 - Rôzne
Starosta obce informoval prítomných o pripravovanej výzve na rekonštrukcie verejného osvetlenia,
informoval o tom, že je potrebné aktualizovať územný plán obce po štyroch rokoch a o tom, že je
potrebné pripraviť, spracovať do konca tohto roka program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
K bodu 14 - Diskusia
Jozef Bruzda - upozornil na pálenie plastov v jarku v rómskej osade, na čiernu skládku na pozemku
pri rómskej osade medi domami, navrhol aby sa ten pozemok vyčistil tak, aby sa dal poorať. Tiež
upozornil na skok asfaltu na ceste pri jeho dome a mláku pri chodníku, čo vzniklo pri asfaltovaní cesty
tretej triedy. Na miestnych komunikáciách sú v asfalte praskliny.
Starosta – v rámci MOS a AČ sú pracovníci určení na čistenie jarku upozorní ich, aby plasty
pozbierané do vriec nepálili, ale doniesli do areálu OcÚ. Na čierne skládky by mala byť vyhlásená
výzva MŽP. O skoku na ceste a mláke pri chodníku cestári vedia starosta ich upozorní a požiada
o osobné stretnutie na mieste samom na doriešenie tohto problému. Doprastav, ktorý realizoval
asfaltovanie miestnych komunikácii starosta písomne upozorní na tieto poškodené miesta. Záruka na
práce je až do konca roka 2016.
Rastislav Švec – verejné osvetlenie na ich ulici pri silnom vetre iskrí.
K bodu 15 – Závery z rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu 4.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
2. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod obecným cintorínom, miestnou
komunikáciou v rómskej osade a na výstavbu školy v obci – kúpa pozemkov, pod
cintorínom, miestnou komunikáciou v rómskej osade a na výstavbu školy, do vlastníctva obce
Ostrovany.
3. Návrh na projektovú prípravu na výstavbu multifunkčného ihriska v obci.
4. Návrh na podanie projektu na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v MRK.

5. Návrh cenovej ponuky mapového portálu Geosense.
6. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
1. Schválenie programu 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. berie na vedomie
A1. Určenie overovateľov zápisnice – Mgr. Slávka Magdová
– Bc. Miroslav Lukáč
A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová
A3. Kontrolu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení OZ od posledného zasadnutia
B. Schvaľuje
B1. Program 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Martin Jaco
- člen komisie – Jozef Bruzda
- člen komisie – Martin Švec
2. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod obecným cintorínom, miestnou
komunikáciou v rómskej osade a na výstavbu školy v obci – kúpa pozemkov, pod
cintorínom, miestnou komunikáciou v rómskej osade a na výstavbu školy, do vlastníctva
obce Ostrovany.
Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
pozvať na nasledujúce zasadnutie všetkých majiteľov pozemkov a predložiť im návrhy cien podľa
znaleckých posudkov. Predtým ich osloviť s cenovou ponukou listom, podľa znaleckých posudkov.
3. Návrh na projektovú prípravu na výstavbu multifunkčného ihriska v obci.
Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. schvaľuje
Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR , v programe „Podpora
rozvoja športu“ v roku 2015 na projekt zameraný na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým
povrchom a príslušenstvom na parcele KNC č. 69/2 v k.ú. Ostrovany so spolufinancovaním projektu
z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu a všetky vzniknuté neoprávnené
výdavky projektu.
4. Návrh na podanie projektu na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v MRK.
Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch

A. schvaľuje
Vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Výzva
číslo USVRK-OKA-2015/000967 na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2015, aktivita 2.4 Podpora projektov zameraných na
deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v marginalizovaných rómskych komunitách s minimálnym
spolufinancovaním z rozpočtu obce vo výške 15 % z celkových predpokladaných výdavkov projektu.
5. Návrh cenovej ponuky mapového portálu Geosense.
Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. schvaľuje
Základný balík mapového portálu v roku 2015 v cene 1200 Eur, ktorý obsahuje: vstupný poplatok za
zriadenie geoportálu, v ktorom je
Kataster nehnuteľností
 Hranica k.ú. , Názvoslovie, Druhy pozemkov, Pozemky obce, Hranica intravilánu, Budovy
a súpisné čísla,
Parcely registra ʺCʺ - hranica parciel, vnútorná kresba parciel, čísla parciel,
počet vlastníkov na parcelách
Parcely registra ʺEʺ - hranica parciel, čísla parciel, počet vlastníkov na parcelách
Podkladové mapy
 Bing / Google letecká, základná, hybridná
 OpenStreet mapa
 Spojitá vektorová mapa
 Historická mapa – Vojenské mapovanie 1810 - 1869
Voliteľné vrstvy:
 Územné plánovanie
 Inžinierske siete
 Cintorín

300 €
300 €
180 €

Cenu na nasledujúce roky 540 €, ktorá zahŕňa aktualizácie katastra a všetkých navolených vrstiev ,
záloha dát, fungovanie non stop, inovácie , bonusy (mobilná aplikácia v cene pre všetkých občanov).
6. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. schvaľuje
A1. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 2 písm. a/ pre
Helenu Duždovú, bytom Ostrovany 193 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa
5.3.2015).
A2. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3 pím. a/ pre
Vladimíra Duždu, bytom Ostrovany 197 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa
9.3.2015).
A3. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre Apoštolskú cirkev na
Slovensku, zbor Ostrovany na kresťanské kultúrne podujatie 13.6.2015 na ihrisku vo výške 1000 €.
A4. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany na dobudovanie areálu TJ 1800 €.

K bodu 16 - Záver
Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch poďakoval starosta obce poslancom
a všetkým prítomným za účasť na 4. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončil.

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Slávka Magdová
Bc. Miroslav Lukáč
Zapísala:
Bc. Martina Lukáčová

-

PRÍLOHY -

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 17.4.2015
Číslo programu rokovania : 8

K návrhu na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod obecným cintorínom, miestnej
komunikácii v rómskej osade a na výstavbu školy v obci.
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní na základe ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
A . schvaľuje
Text podľa návrhu po prerokovaní poslancami OZ.
Dôvodová správa:
Podľa uznesenia OZ č. 116/2014 zo dňa 31.10.2014 schválilo OZ vypracovanie znaleckého posudku
na stanovenie hodnoty majetku a ceny pozemkov, pod cintorínom a miestnou komunikáciou v rómskej
osade, na ich odkúpenie do vlastníctva obce podľa geometrických plánov č. 15/2013 a 43/2014 a podľa
uznesenia OZ č. 117/2014 zo dňa 31.10.2014 schválilo OZ vypracovanie znaleckého posudku na
stanovenie hodnoty majetku a ceny pozemkov, na výstavbu základnej školy, na ich odkúpenie do
vlastníctva obce.
Poslancom OZ predložím na rokovaní OZ znalecké posudky so stanovením ceny za m² pozemku
podľa vyhlášky na oceňovanie a stanovenie ceny majetku.
Zdˇorazňujem, že 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.
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
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 23.1.2015
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na projektovú prípravu na výstavbu multifunkčného ihriska v obci.

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
- návrh uznesenia podľa výsledku prerokovania
Dôvodová správa:
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č.
524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona a § 2 ods. 5 písm. e) výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so
zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk (ďalej len „výzva“) za účelom podpory výstavby ihrísk
– multifunkčné ihriská - zameraných predovšetkým na deti a mládež.
Gestorom programu „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu
multifunkčných ihrísk je splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport.
Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie na jeden projekt.
Program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk zahŕňa :
podporu projektov zameraných na výstavbu multifunkčných ihrísk, s umelým povrchom a
príslušenstvom, ktoré sú svojím charakterom určené na prevádzkovanie minimálne dvoch športov, a
to futbalu a volejbalu v súlade s § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú:
a) obec
c) občianske združenie
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť1, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu
subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti .
Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na výzvu pre program „Podpora
rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk je 4 mil. eur.

Najnižšia výška jednej dotácie je 30.000,- eur, najvyššia výška jednej dotácie je 50.000,- eur.
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov,
na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. Ak nebude dotácia
poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov môže komisia
znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie v zmysle § 5 ods. 2 zákona.
Termín predkladania žiadostí je do 20. mája 2015.

Poslanci OZ nech posúdia, kde by bola výstavba ihriska v obci možná. Musí to byť pozemok vo
vlastníctve obce. Navrhujem dve lokality a to starý cintorín pred obecným úradom a záhradu za
špeciálnou základnou školou.

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona
č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona
a § 2 ods. 5 písm. e)
VÝZVU
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
„Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných
ihrísk
(ďalej len „výzva“)
za účelom podpory výstavby ihrísk – multifunkčné ihriská - zameraných predovšetkým na
deti a mládež.
(1) Gestorom programu „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu
multifunkčných ihrísk je splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre mládež
a šport.
(2) Postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie a spôsob odstraňovania
formálnych nedostatkov upravuje „Záväzná metodika na predkladanie
a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“
na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk“, ktorá tvorí prílohu č. 1
tejto výzvy.
(3) Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie na jeden projekt.
(4) Program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu
multifunkčných ihrísk zahŕňa :
podporu projektov zameraných na výstavbu multifunkčných ihrísk, s umelým
povrchom a príslušenstvom, ktoré sú svojím charakterom určené na
prevádzkovanie minimálne dvoch športov, a to futbalu a volejbalu v súlade s § 2
ods. 5 písm. e) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu
vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
(5) Charakteristika tohto programu je uvedená v prílohe č. 2 tejto výzvy.
(6) Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie tvorí prílohu č. 1a zákona a nachádza sa na
webovej stránke www.vlada.gov.sk v časti „Úrad vlády SR“ - „Dotácie“.
(7) Jednotlivé žiadosti vyhodnocuje komisia podľa § 7 zákona a Vyhlášky Úradu vlády
Slovenskej republiky z 24. januára 2011 č. 21/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri
vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí
o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení
vyhlášky č. 281/2012 Z. z.. Činnosť komisie upravuje štatút komisie, ktorý tvorí
prílohu č. 3 tejto výzvy.
(8) Zloženie komisie je uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy.

(9) Komisia pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzuje každú žiadosť
jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa formou bodového hodnotenia podľa
nasledovných kritérií:






relevantnosť zámerov a cieľov predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0 až 5
kvalita a výnimočnosť zámerov predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0 až 5
tradícia a kontinuita predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0 až 5
športovo – spoločenský význam predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0 až 5
cieľové skupiny, na ktoré sa projekt zameriava a skupiny profitujúce z predloženého
projektu; bodové hodnotenie: 0 až 5
 reálnosť rozpočtu predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0 až 5.
Najvyššie možné ohodnotenie jednej žiadosti od jedného hodnotiteľa je 30 bodov.
Hodnotiaci formulár pre program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním
na výstavbu multifunkčných ihrísk je prílohou č. 5 tejto výzvy.
(10) Komisia určuje špecifikáciu výdavkových položiek a výšku podpory pri každej žiadosti
samostatne.
(11) Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú:
a) obec
b) vyšší územný celok
c) občianske združenie
d) nadácia
e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť1, právnická osoba, ktorá
odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom2; takejto právnickej osobe nemožno
poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté
prostriedky z verejného rozpočtu
j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky
k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší
územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom
zriaďovateľa.
(12) Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na výzvu pre program
„Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných
ihrísk je 4 mil. eur.
(13) Najnižšia výška jednej dotácie je 30.000,- eur, najvyššia výška jednej dotácie je
50.000,- eur.

1

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení
neskorších predpisov.
2
Napríklad Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, §§ 5 až 41 Zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(14) Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov,
na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Ak nebude dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných
zdrojov alebo iných zdrojov môže komisia znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie
v zmysle § 5 ods. 2 zákona.
(15) Termín postupu vyhodnocovania žiadostí:
 termín predkladania žiadostí je do 20. mája 2015,
 termín rokovania komisie stanovuje gestor. Rokovanie komisie sa uskutočňuje
najneskôr dva mesiace po skončení termínu na predloženie žiadostí o poskytnutie
dotácie,
 termín zaslania informácie gestora o odporučení / neodporučení žiadosti komisiou na
ďalší schvaľovací proces je do 30 dní od ukončenia rokovania komisie.
(16) Lehota na vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie na „Podpora rozvoja
športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk (ďalej len
„zmluva“) je najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia písomnej informácie o odporúčaní
žiadosti o poskytnutí dotácie.
(17) Podmienkou na uzavretie zmluvy so žiadateľom je absolvovanie semináru „Zvyšovanie
právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie“. O termíne
a mieste konania semináru bude každý žiadateľ vopred písomne informovaný.
(18) S úspešnými žiadateľmi uzavrie Úrad vlády Slovenskej republiky zmluvu, ktorej vzor
je uvedený v prílohe č. 6 tejto výzvy.
(19) Poukázanie finančných prostriedkov na účet žiadateľa o dotáciu je do 15 pracovných
dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
V Bratislave dňa 20. marca 2015

Odsúhlasil:
Mgr. Dušan G a l i s
splnomocnenec vlády Slovenskej republiky
pre mládež a šport

Schválil:

Ing. Igor F e d e r i č
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

Príloha č. 1 Záväzná metodika na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie
dotácií pre program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na
výstavbu multifunkčných ihrísk
Príloha č. 2 Charakteristika programu „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním
na výstavbu multifunkčných ihrísk
Príloha č. 3 Štatút komisie pre program „Podpora rozvoja športu“
Príloha č. 4 Zloženie komisie
Príloha č. 5 Hodnotiaci formulár pre program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so
zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk
Príloha č. 6 Návrh zmluvy

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 17.4.2015
Číslo programu rokovania : 10

K návrhu na podanie projektu na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v MRK.
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
- návrh uznesenia podľa výsledkov prerokovania

Dôvodová správa:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a
riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vyhlasuje výzvu na predkladanie
žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity.
Účel a základný cieľ výzvy: Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity.
Gestor: Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Termín uzávierky: 12. máj 2015
Disponibilný objem zdrojov: 640 000 EUR
Aktivita 2.4: Podpora projektov zameraných na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v
marginalizovaných rómskych komunitách
Dotácia je určená pre obce za účelom podpory vykonávania pravidelnej celoplošnej deratizácie,
dezinfekcie a dezinsekcie v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami. Deratizácia bude v
prípade podpory vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na tento
účel. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie má zabezpečiť čo
najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z
ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt 8 000 EUR
Požadovaná výška spolufinancovania - Minimálne vo výške 15 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

Výzva číslo USVRK-OKA-2015/000967
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a
kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

vyhlasuje
výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a
riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Účel a základný cieľ výzvy: Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity.
Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Gestor: Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Dátum vyhlásenia: 05. marec 2015
Termín uzávierky: 12. máj 2015
Termín ukončenia formálnej kontroly: 12. jún 2015
Disponibilný objem zdrojov: 640 000 EUR
AKTIVITY PODPOROVANÉ V RÁMCI VÝZVY 2015 01 ÚSVRK
(ciele podľa § 2a zákona č. 526/2010 Z. z.)
1. PODPORA VZNIKU A ČINNOSTI KOMUNITNÝCH CENTIER ZRIADENÝCH SUBJEKTMI
DOTÁCIÍ, § 2A PÍSM. A) ZÁKONA Č. 526/2010 Z. Z.
Aktivita 1.1: Podpora vzniku nových komunitných centier1
Dotácia je určená na podporu vzniku a budovania nových komunitných centier v prostredí
marginalizovaných rómskych komunít. Poslaním komunitného centra je prostredníctvom
poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieť k sociálnemu začleňovaniu
osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Komunitné centrá sa
zriaďujú so zreteľom na širší potenciál ich využitia ako len sociálna práca a služby poskytované
bezprostredne v prostredí MRK, zriaďujú sa za účelom vytvorenia priestorových a materiálnych
podmienok pre komunitný rozvoj, výkon komunitnej práce, poskytujú možnosti na podporu
upevnenia a ozdravenia rodín, pomáhajú deťom v ich socializácii, sú miestom osvojovania si
základných pracovných a spoločenských návykov, poskytujú v slobode pastoračnú a duchovnú
službu pre rozvoj duchovných potrieb jednotlivcov ako aj komunity a poskytujú príležitosť pre
vzájomnú interakciu a spoločné aktivity príslušníkov MRK a ostatného obyvateľstva obce.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt:

20 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania:

Minimálne vo výške 15 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

1

Podľa § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. (Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) sa v komunitnom centre fyzickej
osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje a) 1. sociálne poradenstvo, 2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov, 3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a
zo školského zariadenia; b) vykonáva sa preventívna aktivita, c) zabezpečuje sa záujmová činnosť.
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2. ZABEZPEČENIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI V OSÍDLENIACH S
MARGINALIZOVANÝMI RÓMSKYMI KOMUNITAMI, OPRAVU A REKONŠTRUKCIU
BYTOV A SOCIÁLNEHO BÝVANIA, PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU K BYTOM
NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, VNÚTORNÉ DOVYBAVENIE A SKLADY PALIVA K BYTOM
NIŽŠIEHO ŠTANDARDU; § 2A PÍSM. B) ZÁKONA Č. 526/2010 Z. Z. A PODPORA TVORBY A
OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY ZDRAVIA OBYVATEĽOV
RÓMSKYCH KOMUNÍT, § 2A PÍSM. H) ZÁKONA Č. 526/2010 Z.Z.
Aktivita 2.1: Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných
MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia
Dotácia je určená na podporu prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí marginalizovaných
rómskych komunít s dôrazom na nízkonákladové opatrenia; na budovanie systému zásobovania
pitnou vodou; na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukciu v prípade
zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody, rovnako aj zariadenia na úpravu vody.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt

15 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania

Minimálne vo výške 10 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

Aktivita 2.2: Podpora vybudovania a dobudovania technickej vybavenosti v osídleniach
s marginalizovanými rómskymi komunitami – miestne komunikácie (cesty) v marginalizovaných
rómskych komunitách
Dotácia je určená na podporu vybudovania, dobudovania a rekonštrukcie základnej technickej
infraštruktúry - miestnych komunikácií k osídleniam s marginalizovanými rómskymi komunitami.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt

15 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania

Minimálne vo výške 10 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

Aktivita 2.3: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – vybudovanie novej
verejnej kanalizácie a kanalizačných prípojok v marginalizovaných rómskych komunitách
Dotácia je určená na podporu vybudovania žúmp, kanalizácie, kanalizačnej prípojky za účelom
odvedenia splaškových a odpadových vôd z obydlí v marginalizovaných rómskych komunitách do
verejnej kanalizácie.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt

15 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania

Minimálne vo výške 10 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

Aktivita 2.4: Podpora projektov zameraných na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v
marginalizovaných rómskych komunitách
Dotácia je určená pre obce za účelom podpory vykonávania pravidelnej celoplošnej deratizácie,
dezinfekcie a dezinsekcie v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami. Deratizácia bude
v prípade podpory vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na
tento účel. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie má
zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť
ich migrácii z ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt

8 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania

Minimálne vo výške 15 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.
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3. PODPORA VZDELÁVANIA A VÝCHOVY, § 2A PÍSM. C) ZÁKONA Č. 526/2010 Z. Z.
Aktivita 3.1: Podpora misijnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách.
S cieľom posilnenia intervencií v oblasti výchovy, vzdelávania a osvetovej práce bude podpora
prioritne zameraná na činnosti realizované v rámci misijnej práce v prostredí marginalizovaných
rómskych komunít. Misijná práca môže zahŕňať rôzne misijné aktivity registrovaných cirkví,
účelových zariadení cirkví alebo náboženských spoločností2 : sociálnu i katechetickú činnosť a
pod.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt

10 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania

Minimálne vo výške 5 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

Aktivita 3.2: Podpora stredných škôl poskytujúcich vzdelávanie najmä žiakom z prostredia
marginalizovaných rómskych komunít
V rámci tejto aktivity bude podpora prioritne zameraná na projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu
kvality stredoškolského vzdelávania žiakov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.
Podporované budú najmä projekty zamerané na opravu, rekonštrukciu, stavebné úpravy, zmenu
stavby, materiálne vybavenie a vnútorné dovybavenie stredných škôl a na podporu zabezpečenia
pravidelnej dochádzky žiakov stredných škôl3. Vzhľadom na to, že potenciál pracovnej mobility
žiaka s ukončenou odbornou školou, ktorá je lokalizovaná v blízkosti osady je nižší, je možné
v rámci tejto aktivity podporiť aj cestovanie za vzdelávaním. Prioritne budú podporené projekty,
ktoré zabezpečia trvalo udržateľné pravidelné dochádzanie žiakov a ktoré vytvárajú priestor na
integráciu žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt

15 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania

Minimálne vo výške 10 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

KRITÉRIA VÝBERU
Kritériá pre odborné hodnotenie
1. Vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu
1.1 Zameranie projektu na prioritné oblasti výzvy
1.2 Jasnosť a zrozumiteľnosť cieľov, aktivít, výsledkov a výstupov projektu
1.3 Štruktúra a popis plánovaných aktivít projektu.
1.4.Dopad na cieľovú skupinu
1.5. Prehľadnosť a zrozumiteľnosť vecného a časového harmonogramu
2. Cieľové skupiny a dosah na verejnosť
2.1 Jasné zadefinovanie cieľovej skupiny/skupín projektu
2.2 Zapojenie cieľovej skupiny/skupín ako aktéra aktivít
3. Realizácia projektu, udržateľnosť a publicita
3.1 Súlad projektových aktivít s cieľmi a výsledkami projektu
3.2 Definovanie merateľnosti výstupov projektových aktivít a plnenia projektových cieľov
3.3 Publicita projektu
3.4 Udržateľnosť aktivít projektu v období po skončení projektu
4. Rozpočet a efektívnosť
4.1 Primeranosť, reálnosť a nevyhnutnosť výdavkov na realizáciu projektu
4.2 Efektívnosť výdavkov projektu vo vzťahu k stanoveným cieľom projektu
Celkový počet pridelených bodov pre hodnotený projekt

Rozsah bodov
0-35
0-5
0-10
0-10
0-5
0-5
0-15
0-5
0-10
0-30
0-10
0-5
0-5
0-10
0-20
0-10
0-10
100
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„Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej
náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov
príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.“ Registráciu cirkví a náboženských spoločností vykonáva
Ministerstvo kultúry SR. Cirkvi a náboženské spoločnosti registruje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (§ 4
ods.1 a § 10 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských
spoločností).
3
Stredné školy sú gymnázium, stredná odborná škola a konzervatórium (§32 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
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KOMISIA NA VYHODNOCOVANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA
PODPORU SOCIÁLNYCH A KULTÚRNYCH POTRIEB A RIEŠENIA MIMORIADNE
NEPRIAZNIVÝCH SITUÁCIÍ RÓMSKEJ KOMUNITY
Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity hodnotí žiadosť podľa
kritérií uvedených vo výzve, postupom podľa osobitného predpisu (§5 zákona č. 526/2010 Z.z.),
môže rozhodnúť o odporúčaní alebo neodporúčaní žiadosti, o odporúčaní výšky dotácie
a o odporúčaní zmeny štruktúry výdavkov v žiadosti. O odporúčaní alebo o neodporúčaní
žiadostí komisia rozhoduje hlasovaním.
Člen komisie nesmie byť žiadateľom a nesmie ním byť osoba, u ktorej so zreteľom na jej pomer
k žiadateľovi alebo žiadosti o poskytnutie dotácie možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti.
Člen komisie ani jemu blízka osoba4 nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu žiadateľa. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa.
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie nezávislá a vyhodnocuje ich podľa
kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti o poskytnutie
dotácie musia byť očíslované.
Zloženie komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a
kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity ku dňu
vyhlásenia výzvy:
a) Členovia:
1. Ing. Jozef Halcin, predseda komisie, Ministerstvo vnútra SR,
2. Mgr. Ján Jaraba, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
3. Mgr. Judita Trnovcová, Úrad vlády SR,
4. Mgr. Róbert Korec, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava,
5. JUDr. Nadežda Šebová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
6. JUDr. Roman Porubský, Ministerstvo pôdohospodárstva SR
b) Tajomník komisie zabezpečujúci administratívne procesy komisie:
Michal Šľachta, Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity
LEGISLATÍVNY RÁMEC
 Výzva 2015 01 ÚSVRK je vyhlásená najmä na základe nasledovných právnych
predpisov:
o zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky,
o zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
o zákona č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015.

4

Podľa §116 Občianskeho zákonníka „blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v
pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z
nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.”
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 Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe písomnej žiadosti
podanej v súlade s výzvou, ktorej vzor/formulár je uvedený v prílohe tejto výzvy.
 Oprávneným žiadateľom je žiadateľ, ktorý predloží žiadosť o poskytnutie dotácie
spĺňajúcu podmienky ustanovené osobitnými predpismi5).
 Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
 Oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť o poskytnutie
dotácie ,v opačnom prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.
 Žiadosť musí byť doručená úplná (spolu s povinnými prílohami).
 Žiadateľ nemôže byť oprávneným žiadateľom ani príjemcom dotácie, ak poskytovateľ
dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity, odstúpil v predchádzajúcich troch rokov od zmluvy
o poskytnutí dotácie z dôvodu porušenia jej podmienok žiadateľom.
 Žiadosť obsahujúca rovnaký projekt na ktorý bola v minulosti poskytnutá dotácia zo
štátneho rozpočtu nemožno podať; to sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo
viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach.
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Dotáciu možno poskytnúť:
a) občianskemu združeniu6,
b) nadácii7,
c) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby8,
d) obci,
e) vyššiemu územnému celku,
f) rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec
alebo vyšší územný celok,
g) právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu9 a plniacej úlohy v rámci
integrovaného záchranného systému10,
h) Slovenskému Červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM),
registrovanej cirkvi, účelovému zariadeniu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá
odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
j) neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky.

5)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
6
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
7
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
8
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov.
9
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v
znení zákona č. 499/1991 Zb.
10
§ 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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FORMÁLNA ÚPRAVA ŽIADOSTI A JEJ ZASIELANIE
Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie a formuláre vzorov tlačív povinných príloh žiadosti
o poskytnutie dotácie sú súčasťou príloh tejto výzvy.
Žiadosti sa zasielajú alebo doručujú na adresu uverejnenú vo výzve, do 45 dní odo dňa
zverejnenia výzvy. Za zaslanie žiadosti sa považuje, preukázateľné odovzdanie žiadosti s
prílohami, na prepravu poštovému podniku, poskytujúcemu poštové služby na základe
všeobecného povolenia alebo licencie, na adresu uvedenú vo výzve. Za doručenie žiadosti sa
považuje osobné doručenie žiadosti na podateľňu ministerstva, v súlade s výzvou. Podateľňa
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prijíma zásielky v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30
hod. Pri podaní žiadosti na prepravu poštovému podniku, lehota 45 dni ostáva zachovaná, ak
posledný deň lehoty počítanej podľa dní pripadá na deň podania žiadosti na prepravu. Dokladom
o odovzdaní žiadosti na prepravu je označenie dátumu podania na obale zásielky. Ak na obale
zásielky s obsahom žiadosti, bez zavinenia žiadateľa nie je uvedený dátum odovzdania žiadosti
na prepravu, dokladom o odovzdaní žiadosti na prepravu je doklad vydaný poštovým podnikom,
ktorý poskytol poštovú službu. Dokladom o doručení žiadosti je vyznačenie dátumu na žiadosti,
alebo obale žiadosti, vykonané podateľňou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Na obálke je potrebné viditeľne označiť nápis:
„Žiadosť o poskytnutie dotácie USVRK-OKA-2015/000967 - NEOTVÁRAŤ.“
ŽIADOSTI spolu s prílohami v elektronickej forme je potrebné zaslať aj elektronickou cestou/
e-mailom na adresu dotacia.usvrk@minv.sk. Po doručení žiadosti spolu s prílohami
v elektronickej forme bude žiadateľovi zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie žiadosti spolu
s prílohami v elektronickej forme.
Za úplnú žiadosť sa považuje vyplnená žiadosť spolu so všetkými požadovanými
povinnými prílohami spĺňajúca podmienky ustanovené osobitnými predpismi.
Predložená žiadosť musí obsahovať:
a) Originál žiadosti v listinnej forme - výtlačok originálu podpísanej žiadosti spolu s
popisom projektu, štruktúrovaným rozpočtom projektu s priloženými všetkými povinnými
prílohami, zviazaný v hrebeňovej väzbe. Originál žiadosti podpisuje štatutárny zástupca
žiadateľa.
Originál žiadosti s náležitosťami a povinnými prílohami musí byť zviazaný
v
hrebeňovej, alebo pevnej väzbe, všetky strany musia byť očíslované žiadateľom, ich zoznam
uvedený na samostatnom kontrolnom liste povinných príloh.
b) jedno vyhotovenie elektronických kópií žiadosti – 1 ks. elektronického nosiča CD (DVD)
s obsahom: žiadosť, popis projektu, štruktúrovaný rozpočet projektu, naskenované povinné
prílohy k projektu (elektronická kópia žiadosti v časti obsahujúcej žiadosť, popis projektu
a štruktúrovaný rozpočet, pokiaľ bude vo formáte Portable Document Format (-.pdf), musí byť
vo formáte umožňujúcemu vyhľadávanie a kopírovanie slov).

6

Za hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať šanóny (zakladače) s euroobalmi alebo inou
väzbou, tak aby nebolo možné vkladať, alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie. Žiadosti
zaslané len elektronickou poštou alebo faxom v stanovenom termíne nebudú akceptované.
Obálky doručené po konečnom termíne na predkladanie žiadostí, ktorý je uvedený vo výzve
nebudú akceptované.
Na žiadostiach predkladaných v elektronickej forme sa formuláre v tejto výzve uvedené a k tejto
výzve priložené, ukladajú v textovom editore Microsoft Word 2007, alebo v nižšej verzii (972003), a nasnímané dokumenty vo formáte PDF, alebo inom formáte čitateľnom v základnej
výbave operačného systému Windows.

POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI
Zoznam povinných príloh k žiadosti:11
a) doklad o zriadení, založení alebo registrácii žiadateľa okrem žiadateľa, ktorým je obec
alebo vyšší územný celok,
b) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa
dotácia má poukázať,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami
obcí a s rozpočtami vyšších územných celkov,
d) výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa nie starší ako tri mesiace, okrem
žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
e) doklad o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov, najmä
vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného
zastupiteľstva, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere
alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov (výška spolufinancovania
závisí od toho, na aký typ aktivity je žiadaná podpora),
f) kópia dokladu o pridelení IČO,
g) kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa,
(napríklad stanovy
žiadateľa, výpis z členskej schôdze žiadateľa a podobne) pokiaľ to nevyplýva z dokladov
predložených podľa písmena a),
h) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
i) potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ
nemá daňové nedoplatky,
j) potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi
nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
k) čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
l) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
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Žiadateľ, ktorý je subjektom verejnej správy, nepredkladá prílohy podľa písmen j), k). Prílohy podľa písmen j),
m) predkladá len žiadateľ, ktorým je právnická osoba .
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m) potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace
o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
V prípade ak žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na výstavbu alebo projektovú dokumentáciu,
na zmenu stavby, na stavebné úpravy, opravu, údržbu, rekonštrukciu, (vrátane zabezpečenia
technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, vykonania
údržby, opravy a rekonštrukcie bytov a sociálneho bývania, zhotovenie, vypracovania
projektovej dokumentácie alebo jej časti potrebnej na povoľovacie alebo realizačné procesy
pri výstavbe/rekonštrukcii bytov, domov, materských škôl, základných škôl alebo komunitných
centier a vnútorné dovybavenie), tak povinnými prílohami sú:
n) výpis z katastra nehnuteľností alebo úradne osvedčená kópia listu vlastníctva (k pozemku
a ku stavbe); obidva doklady nie staršie ako tri mesiace, zmluva o nájme nehnuteľnosti
alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa
predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,
o) vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti (k pozemku, k
stavbe) alebo iné právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania
stavby do užívania; zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo zmluvu o výpožičke
nehnuteľnosti možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,
p) vyhlásenie žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude
žiadateľ užívať na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá najmenej po dobu desiatich
rokov od dokončenia stavby alebo rekonštrukcie stavby,
q) písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o
zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti,
r) právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného
povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu (vrátane
písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby, stavebnej úpravy
a udržiavacích prác nemá námietky) alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení
stavby príslušnému stavebnému úradu (táto podmienka a príloha sa neuplatňuje
v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje vydanie stavebného povolenia, povolenia ktoré je
súčasne stavebným povolením, alebo ohlásenia stavby podľa osobitných predpisov, tieto
skutočnosti je povinný žiadateľ preukázateľne doložiť napríklad vyjadrením stavebného
úradu).
FORMÁLNA KONTROLA A POSTUP PRI VYHODNOCOVANÍ ŽIADOSTI
a) Formálna kontrola žiadosti je proces pri ktorom sa preveruje či žiadateľ doručil žiadosť
kompletnú a či v žiadosti nechýbajú niektoré povinné náležitosti.
b) Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity po prijatí žiadosti vykoná kontrolu
formálnej a vecnej správnosti žiadosti, kontrolu úplnosti náležitostí žiadosti, kontrolu
obsahu, úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a kontrolu splnenia podmienok
žiadosti ustanovených vo výzve a v osobitných predpisoch. Ak žiadosť nespĺňa
podmienky ustanovené v osobitných predpisoch alebo nespĺňa podmienky uvedené vo
výzve, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity vyzve
žiadateľa, aby v lehote spravidla do 5 dní, odstránil v žiadosti zistené nedostatky a
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poučí ho o skutočnosti, že ak zistené nedostatky neodstráni v určenej lehote, žiadosť bude
vyradená z ďalšieho posudzovania.
c) Formálne nedostatky, ktoré je možné odstrániť a nemenia podstatu žiadosti, odstráni
ÚSVRK bez konzultácie so žiadateľom. Vyhlasovateľ je oprávnený bez konzultácie so
žiadateľom:
o doplniť čiastočne chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných
priložených dokumentov nespochybniteľné o akého žiadateľa ide;
o zaokrúhliť finančné údaje v centoch na celé eurá;
o upraviť výšku finančných údajov uvádzaných v tis. eurách na eurá;
o opraviť matematické chyby a doplniť chýbajúce súčty na základe čísiel
o uvedených v rozpočte výdavkov financovaných z dotácie.
d) V prípade nesplnenia formálnych podmienok ÚSVRK vyradí projekt z ďalšieho
posudzovania a o tejto skutočnosti písomne informuje žiadateľa. Takéto žiadosti gestor
nepredloží na rokovanie komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií
rómskej komunity.
e) Žiadosť, ktorá spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi a podmienky uvedené
vo výzve, predloží gestor na rokovanie komisii do 45 dní od ukončenia výzvy.

UPOZORNENIA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV O
POSKYTNUTIE DOTÁCIE
K žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné vypracovať štruktúrovaný rozpočet výdavkov
financovaných z dotácie, ktorého tlačivo je súčasťou tejto výzvy (príloha č. 2). Suma výdavkov,
označená ako kategória uvedená v rozpočte výdavkov financovaných z dotácie, je momentom
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie záväznou, v rozsahu zmluvne ustanovených
podmienok. Štruktúrovaný rozpočet výdavkov, na ktoré sa požaduje dotácie je nutné doplniť
o vecnú špecifikáciu. V prípade udelenia dotácie, túto nebude možné použiť na výdavky
nezahrnuté do rozpočtu pri dodržaní podmienok stanovených v platných predpisoch a v zmluve
o poskytnutí dotácie.
Ak je žiadateľ platcom DPH, ktorý si môže uplatniť odpočítanie DPH, ako oprávnený
výdavok sa bude považovať suma výdavku na úhradu bez zložky DPH.
Pre posúdenie charakteru výdavku je základným rámcom, zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení
neskorších predpisov, úplné znenie metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej
klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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ADRESA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Pribinova 2
812 72 Bratislava
ŽIADOSTI spolu s prílohami je potrebné zaslať aj elektronickou cestou/ e-mailom na
adresu dotacia.usvrk@minv.sk.
KONTAKTY NA ÚČELY KONZULTÁCIÍ
Michal Šľachta, michal.slachta@minv.sk, 02 509 44967
INFORMAČNÁ KAMPAŇ
MV SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bude organizovať informačné
semináre k výzve 2015 01 ÚSVRK.
Pozvánka spolu s registráciou na seminár bude zverejnená prostredníctvom siete internetu, na
stránke, webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v časti splnomocnenec vlády
Slovenskej republiky pre rómske komunity, v termíne do 10. 3. 2015.
Tešíme sa na stretnutie s vami pri príprave a podávaní vášho návrhu projektu na rok 2015 a radi
vás podporíme informáciami a radami.
V prípade otázok vám radi odpovieme na dotacia.usvrk@minv.sk.
Tešíme sa na vaše návrhy projektov.
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Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 17.4.2015
Číslo programu rokovania : 11

K návrhu cenovej ponuky mapového portálu Geosense
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
- návrh uznesenia podľa výsledkov prerokovania

Dôvodová správa:

MAPOVÝ PORTÁL GEOSENSE
CENOVÁ PONUKA
Základný balík obsahuje: vstupný poplatok za zriadenie geoportálu, v ktorom je
Kataster nehnuteľností
 Hranica k.ú.
 Názvoslovie
 Druhy pozemkov
 Pozemky obce
 Hranica intravilánu
 Budovy a súpisné čísla
 Parcely registra ʺCʺ
- hranica parciel
- vnútorná kresba parciel
- čísla parciel
- počet vlastníkov na parcelách
 Parcely registra ʺEʺ
- hranica parciel
- čísla parciel
- počet vlastníkov na parcelách
Podkladové mapy
 Bing / Google letecká, základná, hybridná
 OpenStreet mapa

 Spojitá vektorová mapa
 Historická mapa – Vojenské mapovanie 1810 - 1869
Kataster nehnuteľností je rozdelený na časť verejnú a časť neverejnú. Má rozšírené možnosti práce,
funkcie a väčší počet vrstev. Obsahuje tiež modul PKN - passport katastra nehnuteľností, ktorý
umožňuje rýchle vyhľadávanie podla atribútov, alebo len jednoduchým kliknutím na stavbu či parcelu
na ortofotosnímke. Aktualizácia systému na rok je v cene základného balíka 1000,-€
Volitelné vrstvy:

 Územné plánovanie
 Inžinierske siete
 Pasporty
 Evidencie (VO, podnikateľov, ...)
 Cintoríny
 Stavebný úrad
 Zaujímavosti a turistika
 Daňový modul
 Vodne toky a záplavové územia
 Životne prostredie
 Urbár
 Historicky vývoj
 Pamiatky v obci a okolí

250€
250€
150€
150€
150€
150€
100€
100€
100€
100€
100€
100€
100€

Cena prvý rok zahŕňa vytvorenie Geoportálu a ročnú aktualizáciu.
Cena nasledujúce roky 450,-€ zahŕňa aktualizácie katastra a všetkých navolených vrstiev , záloha dát,
fungovanie non stop, inovácie , bonusy (mobilná aplikácia v cene pre všetkých občanov).

Obchodný zástupca: Bc.Martin Mašlonka
Telefón +421 919 085 401
E-mail: martin.maslonka@geosense.sk

MAPOVÝ PORTÁL GEOSENSE
CENOVÁ PONUKA
Internetové riešenie pre zobrazenie mapových podkladov, územných plánov, inžinierskych sietí, pasportov
(napr. komunikácií zelene, cintorínov, verejného osvetlenia), turistických máp, záujmových bodov, atd.
Mapový portál ďalej umožňuje prístup k údajom z katastru nehnuteľností vrátane listov vlastníctva.

 Viac ako 1 000 spokojných obcí v ČR a SR
 dostupnosť na internete
 mapy, kataster, evidencie, inžinierske siete a územný plán v jednom
 jednoduché ovládanie bez nutnosti zaškolení
 užitočné informácie pre občanov
 možnosť jednoduchých vlastných úprav a vkladanie dát
 úspora financií aj času ako úradom, tak občanom
Viac ako 1 000 spokojných obcí v ČR a SR
-

zastúpenie na Slovensku a v Českej republike
najpoužívanejší portál v ČR
sme tu pre mestá aj najmenšie obce
Geosense je opakovaným držiteľom ocenenia Zlatý erb
sme držiteľom ceny IEA 2012 (najefektívnejšie internetové riešenie)

-

mapový portál využívajú mikroregióny, súkromné firmy a ďalšie organizácie

Mapový portál je dostupný na internete
-

on-line riešenie, potrebujete iba internet
žiadne licencie ani elektronické kľúče
prihlásenie z akéhokoľvek miesta, neobmedzený počet prístupov
aplikácie v mobile či tablete
možnosť vloženia odkazu na internetové stránky Vašej obce

Mapy, kataster, evidencie, inžinierske siete a územní plán v jednom
-

na rozdiel od katastru – zobrazení viacerých parciel naraz
pre určenie vlastníka stačí kliknúť do mapy
kompletný výpis listu vlastníctva
prehľady a súčty vybraných pozemkov a budov
evidencie majetku (pasporty komunikácii, verejného osvetlenia, zelene, cintorína,…)
zobrazenie ochranných pásiem, povodňových stupňov, hlukové zóny aj.

Jednoduché ovládanie bez nutnosti zaškolenia
-

intuitívne ovládanie – obsluhu zvládne každý
jednoduché a prehľadné menu
zrozumiteľné legendy s farebným rozlíšením
individuálne nastavení verejnej a neverejnej časti

Užitočné informácie pre občanov
-

inžinierske siete prehľadne s územným plánom a katastrom v jednej aplikácii
občianska vybavenosť (obecný úrad, škola, dopravná obsluha, reštaurácie, turistické ciele…)
informačná vrstva (predaj pozemkov, opravy komunikácii, odstávka vody,…)
hlásenie porúch a škôd (poškodená fasáda, čierna skládka, vyvrátené značka,…)

Možnosť jednoduchých vlastných úprav a vkladania dát
-

vlastná tvorba bodov, línií a plôch (osvetlenie, dopravné značenie, komunikácie, obecné regulatívy)
vkladanie fotografií a videí (budovy, pamiatky, turistické ciele, 360° fotografie, webkamery)

Úspora financií aj času ako úradom, tak občanom
-

tvorba vlastnej evidencie (nie je potreba nakupovať služby a dodávku dát)
vyhľadávanie informácií občanom doma na internete – dostupnosť mimo úradné hodiny
prelínanie niekoľkých máp naraz, rýchle vyhľadávanie informácií s možností tlače konkrétneho výrezu
mapy v požadovanej mierke.

Základný balík obsahuje: vstupný poplatok za zriadenie geoportálu, v ktorom je
Kataster nehnuteľností
 Hranica k.ú.
 Názvoslovie
 Druhy pozemkov
 Pozemky obce
 Hranica intravilánu
 Budovy a súpisné čísla
 Parcely registra ʺCʺ
- hranica parciel
- vnútorná kresba parciel
- čísla parciel

- počet vlastníkov na parcelách
 Parcely registra ʺEʺ
- hranica parciel
- čísla parciel
- počet vlastníkov na parcelách
Podkladové mapy
 Bing / Google letecká, základná, hybridná
 OpenStreet mapa
 Spojitá vektorová mapa
 Historická mapa – Vojenské mapovanie 1810 - 1869
Kataster nehnuteľností je rozdelený na časť verejnú a časť neverejnú. Má rozšírené možnosti práce,
funkcie a väčší počet vrstev. Obsahuje tiež modul PKN - passport katastra nehnuteľností, ktorý
umožňuje rýchle vyhľadávanie podla atribútov, alebo len jednoduchým kliknutím na stavbu či parcelu
na ortofotosnímke. Aktualizácia systému na rok je v cene základného balíka 1000,-€
Volitelné vrstvy:

 Územné plánovanie
 Inžinierske siete
 Pasporty
 Evidencie (VO, podnikateľov, ...)
 Cintoríny
 Stavebný úrad
 Zaujímavosti a turistika
 Daňový modul
 Vodne toky a záplavové územia
 Životne prostredie
 Urbár
 Historicky vývoj
 Pamiatky v obci a okolí

250€
250€
150€
150€
150€
150€
100€
100€
100€
100€
100€
100€
100€

Cena prvý rok zahŕňa vytvorenie Geoportálu a ročnú aktualizáciu.
Cena nasledujúce roky 450,-€ zahŕňa aktualizácie katastra a všetkých navolených vrstiev , záloha dát,
fungovanie non stop, inovácie , bonusy (mobilná aplikácia v cene pre všetkých občanov).

Bc.Martin Mašlonka
GEOSENSE SK s.r.o.
regionálny zástupca
www.geosense.sk
Mobil: +421 919 085 401 / e-mail: martin.maslonka@geosense.
GEOINFORMAČNÉ SYSTÉMY BUDÚCNOSTI

Nová výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia
19.03.2015 14:47
Minister hospodárstva Pavol Pavlis ohlásil dnes vyhlásenie novej výzvy na rekonštrukciu a
modernizáciu verejného osvetlenia miest a obcí. V prvej fáze je vyčlenených na modernizáciu a
rekonštrukciu verejného osvetlenia 5 miliónov €, ale MH SR je pripravené v prípade vysokého
záujmu zo strany miest a obcí túto sumu navýšiť. Aj preto ide o tzv. otvorenú výzvu.
Dôvodov, pre ktoré opätovne pristupuje MH SR k vypísaniu takejto výzvy, je päť:
1. Energetická efektívnosť
2. Dlhodobo evidovaná potreba a súčasne veľký záujem obcí o realizáciu modernizácie sústav
verejného osvetlenia
3. Zlepšovanie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace znižovanie kriminality a
zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva.
4. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky
5. Redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou starých zariadení)
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestách a obciach sa už v minulosti na
Slovensku realizovala a bola úspešná. Naposledy sa uchádzalo o financie viac ako 400 miest a obcí, z
čoho 200 miest a obcí túto podporu aj získalo. Výzva bude vyhlásená v apríli tohto roka. Záujemcovia
budú môcť predkladať projekty a uchádzať sa o peniaze do septembra 2015. Pre zrýchlenie a
zjednodušenie celého procesu chceme využiť už fungujúce elektronické trhovisko. Možnosť uchádzať
sa o financie z tejto výzvy nebudú mať mestá a obce v Bratislavskom kraji. Maximálna výška pomoci
pre jedno mesto alebo obec bude limitovaná do výšky 200 tis. €. Tieto prostriedky nebude možné
využiť na výmenu stĺpov a zmenu alebo vedenie nových trás verejného osvetlenia. Bude ich možné
použiť výhradne na výmenu, resp. inštaláciu svietidiel na existujúcich trasách alebo už vybudovaných
svetelných bodoch.
Predkladané projekty sa budú vyhodnocovať priebežne ihneď po ich doručení. Rozdiel je v tom, že
kým pri iných výzvach bola stanovená lehota na predkladanie projektov, a potom sa naraz vyhodnotili
všetky projekty, teraz to bude tak, že keď bude projekt doručený, okamžite sa posúdi a vyhodnotí.
Regionálne pracoviská SIEA budú k dispozícii na odborné konzultácie pri príprave projektov. Nie na
samotné spracovanie projektov. Obec bude na úvod potrebovať energetickú (svetelno-technickú)
štúdiu, ktorá bude oprávneným nákladom, čiže preplatená z príspevku štátu. Okrem energetickej štúdie
a samotných nových svietidiel preplatí MH SR mestám a obciam aj rozvodné skrine na reguláciu
osvetlenia, náklady na riadenie osvetlenia a revíznu správu. Intenzita pomoci bude 95% celkových
nákladov. T. z., že z rozpočtu projektu pokryje MH SR 95% nákladov a 5% si bude hradiť obec. V
prípade nákupu svietidiel budú stanovené maximálne limity na ceny svietidiel. Ak si obec bude chcieť
kúpiť drahšie, musí si doplatiť rozdiel z vlastných zdrojov.
Motivácia miest a obcí modernizovať osvetlenie:
Jednou z ich základných motivácií pri uchádzaní sa o tieto finančné prostriedky by mala byť
zastaranosť pôvodného verejného osvetlenia, ktoré dlhodobo nespĺňalo súčasné platné technické,
energetické, ale ani estetické požiadavky a nároky. Obce a mestá sa dlhodobo snažia o rekonštrukciu
osvetlenia, ale nie sú ju schopné financovať z vlastných zdrojov. Výsledkom modernizácie by malo
byť rovnomerné osvetlenie miest a obcí, ktoré prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti ich občanov a ich

majetku. Intenzitu osvetlenia by malo byť v budúcnosti možné automaticky regulovať, čo umožňuje
optimálnu prevádzku svietidiel podľa potreby svietenia v jednotlivých častiach miest a obcí. Nové
osvetlenie prispieva aj k zlepšovaniu ich estetického vzhľadu. Klesá ekonomická náročnosť jeho
prevádzky, čo napomáha k udržateľnosti ekonomického rastu. Usporené finančné prostriedky sa môžu
využiť na modernizáciu iných oblastí fungovania či správy miest a obcí, čo má priamy vplyv na
zlepšovanie kvality života v nich.
Znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov a cestnej premávky potvrdzujú aj
štatistické údaje Prezídia Policajného zboru SR
Získané údaje sa týkali monitorovania úrovne trestnej činnosti v prípade vybraných trestných činov v
období rokov 2010 – 2013 (september). Do úvahy boli brané predovšetkým trestné činy lúpeže,
ublíženia na zdraví, znásilnenia, majetkové trestné činy a dopravné nehody. Priemerne dosiahol pokles
kriminality vo všetkých krajoch v sledovaných obciach po rekonštrukcii osvetlenia viac ako 53 %.
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