Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OZ XXI/2014

ZÁPISNICA
z XXI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného
dňa 15.8.2014 o 18,30 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 XXI/2014
V Ostrovanoch dňa 11.8.2014

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
XXI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
15. augusta 2014 /piatok/ so začiatkom o 18,30 hodine,
ktoré sa bude konať v priestoroch komunitného centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch s týmto
programom :
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4/ Voľba návrhovej komisie
5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov
7/ Podnety a návrhy od občanov
8/ Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu na
celé funkčné obdobie 2014 -2018
9/ Prerokovanie žiadostí PO a FO
10/ Rôzne
11/ Diskusia
12/ Závery z rokovania
13/ Záver

Ing. Cyril Revák
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo: OZ XXI/2014

Zápisnica
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 15.8.2014 o 18,30
hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch.
Prítomní: - poslanci OZ v počte 9 podľa prezenčnej listiny, starosta obce, 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 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/ Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu
na celé funkčné obdobie 2014 -2018
9/ Prerokovanie žiadostí PO a FO
10/ Rôzne
11/ Diskusia
12/ Závery z rokovania
13/ Záver

K bodu 1 - Otvorenie
21. 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
9 poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
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. 90/2013.
K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Martina Jaca a Katarínu Triščovú , za zapisovateľku
určil Bc. Martinu Lukáčovú.

K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie – predseda Viera Bečaverová, členovia Jozef
Bruzda a Dezider Dužda. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 112/A1/2014.
K bodu 5 Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Kontrolu predniesol starosta obce a informoval poslancov o tom, že z posledného zasadnutia OZ
boli splnené všetky uznesenia. Poslanci tento bod rokovania zobrali na vedomie uznesením č.
112/A3/2014.
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 - Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku)
starostu na celé funkčné obdobie 2014 -2018
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú v prílohe
zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
Podľa zákona o samospráve obcí určuje počet poslancov na celé volebné obdobie pred voľbami
obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce a to od 1001 do 3000 obyvateľov obce 7 až 9
poslancov. Obec mala k 31.12.2013 1941 obyvateľov. Doteraz malo obecné zastupiteľstvo vždy 9
poslancov a preto starosta obce odporúča schváliť 9 poslancov aj na nasledujúce volebné obdobie.
Podľa zákona o samospráve obcí určuje obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami ( 17.
augusta 2014) rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie. Starosta obce odporúča
poslancom OZ schváliť na celé funkčné obdobie výkonu funkcie starostu v rozsahu 1 (jedna), t.z.
v plnom rozsahu.
Poslanci OZ po prerokovaní tohto bodu rokovania ho schválili uznesením č. 113/2014 jednohlasne.
K bodu 9 - Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
(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.
Žiadosti na rokovanie OZ predložili:
1. TJ Inter Roma Ostrovany na činnosť futbalového mužstva žiakov na júl až november 2014 z
dôvodu postupu žiakov do I. triedy a tým zvýšené náklady na cestovné a obslužné činnosti mužstva.
Požadovaná výška dotácie na základe priloženého rozpočtu 1530 €.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 114/A1/2014
- Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Inter
Roma Ostrovany na činnosť futbalového mužstva žiakov na júl až november 2014 z dôvodu
postupu žiakov do I. triedy a tým zvýšené náklady na cestovné a obslužné činnosti mužstva.
Výška dotácie 790 €.
2. Lýdia Kalejová, Ostrovany 213 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky pre zdravotne
postihnuté dieťa.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 114/A2/2014
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,

písm. a/ pre Lýdiu Kalejovú, Ostrovany 213 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky pre
zdravotne postihnuté dieťa.
3. Ivana Kalejová, Ostrovany 201 vo výške 50 € na lieky z dôvodu liečby syna na TBC.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 114/A3/2014
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,
písm. a/ pre Ivanu Kalejovú, Ostrovany 201 vo výške 50 € na lieky z dôvodu liečby syna na TBC
4. Patrícia Kalejová, Ostrovany 199 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky z dôvodu liečby
synov na TBC.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 114/A4/2014
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,
písm. a/ pre Patríciu Kalejovú, Ostrovany 199 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky z
dôvodu liečby synov na TBC.
5. Margita Duždová, Ostrovany 171 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 114/A5/2014
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,
písm. a/ pre Margitu Duždovú, Ostrovany 171 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky.
6. František Kotlár, Ostrovany 205, žiadosť o prenájom pozemku a nájomnú zmluvu o prenájme
pozemku na predajňa potravín v rómskej osade.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 114/A6/2014
- Žiadosť o prenájom pozemku a nájomnú zmluvu o prenájme pozemku pre Františka Kotlára,
Ostrovany 205 –- predajňa potravín v rómskej osade. Cena za prenájom 0,30 €/m²/mesiac.
7. Apoštolská cirkev v zastúpení Miroslavom Duždom, Ostrovany 187 na zateplenia modlitebne
podľa priloženej cenovej ponuky vo výške 1803 €.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 114/A7/2014
- Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre Apoštolskú
cirkev v zastúpení Miroslavom Duždom, Ostrovany 187 na zateplenia modlitebne podľa priloženej
cenovej ponuky vo výške 1803 €.
K bodu 10 – Rôzne
Starosta obce oboznámil prítomných s výsledkom rokovania o výstavbe školy v obci na Obecnom
úrade v Ostrovanoch, ktorého sa zúčastnili p. Chudoba štátny tajomník MŠVVaŠ SR, p. Jaraba –
VO SRŠ, p. Marcinčin – poradca MF SR a MV SR, p. Komanická – vedúca odboru školstva OÚ
v Prešove a p. Leššo starosta obce Šarišské Michaľany. Štátny tajomník MŠVVaŠ SR chcel
osobne poznať dôvody prečo obec nechce školu za ŠZŠ, ale v tesnej blízkosti rómskej osady.
Starosta obce Ostrovany zopakoval vyhlásenie OZ k výstavbe školy v obci Ostrovany a upozornil
na skutočnosť, že sa obec chce vyvarovať chýb z minulosti, keď nikto nebral do úvahy
demografické údaje z obce od čias, kedy sa do obce Rómovia nasťahovali, a škola sa postavila
v Šarišských Michaľanoch aj školopovinné deti z obce Ostrovany. Ďalej ak to má byť v krátkej
budúcnosti plne organizovaná škola nech je aj so všetkým čo k škole patrí – ihriská, telocvičňa,
klub detí, školská kuchyňa a jedáleň. Štátny tajomník opätovne upozornil, že škola je v tesnej
blízkosti rómskej osady a že zo strany EÚ a iných organizácií to môže byť problém. Na záver sa
boli zúčastnení pozrieť na tvar miesta tak pri ŠZŠ ako aj pri rómskej osade. Štátny tajomník
konštatoval, že keby bola škola postavená aspoň bližšie k štátnej ceste a zastavanému územiu obce.
Starosta obce Ostrovany zdôvodnil, že výstavbou školy sa zotrie preluky medzi obcou a rómskou
osadou. Ďalej k tejto problematike starosta obce Ostrovany uviedol, že bol prekvapený, keď
v televízii hovorca MŠVVaŠ SR poprel konštatovanie štátneho tajomníka na stretnutí
v Ostrovanoch a uviedol, že MŠVVaŠ SR trvá na svojom stanovisku, že škola má byť postavená za
ŠZŠ.
Starosta obce rešpektuje uznesenie OZ na jeho 19. zasadnutí a bude postupovať v zmysle tohto
uznesenia.

Starosta obce oboznámil prítomných so zrušením spoločného školského obvodu obcou Šarišské
Michaľany. Po neúspešných rokovaniach so starostami a primátorom okolitých samospráv bude
listom žiadať OÚ odbor školstva v Prešov o určenie, do ktorého školského obvodu bude obec
Ostrovany patriť, nakoľko obec Ostrovany nemá ZŠ a nevie vo svojich priestoroch zabezpečiť
povinnú školskú dochádzku.
K bodu 11 - Diskusia
Katarína Triščová – vo svojom príspevku sa zaoberala zrušeným výberovým konaním na riaditeľa
MŠ Ostrovany pretože všetky kandidátky stiahli svoju kandidatúru. Podnetom bolo, že do
výberového konania sa prihlásila nevesta členky rady školy Kataríny Triščovej, voči kandidatúre
ktorej bola vznesená námietka Vierou Bečaverovou (list adresovaný rade školy prečítala Katarína
Triščová poslancom OZ). Katarína Triščová tiež poukázala na to, že ako členka rady školy bola
riadne zvolená OZ a že si nie je vedomá dosadením do rady školy starostom obce, ktorý nepodal
ani návrh. Návrh prišiel od poslancov OZ.
Starosta obce uviedol, že výberové konanie bolo pre odstúpenie všetkých kandidujúcich zrušené,
nové výberové konanie bude po skonštituovaní sa novej rady školy s predpokladaným termínom
v októbri 2014. MŠ bude riadiť do skončenia riadneho výberového konania (Triščová Renáta
nemiestna poznámka poslankyne Viery Bečaverovej) p. učiteľka Eva Baková, keďže terajší počet
učiteľov v MŠ je dve učiteľky. P. Prudičová skončila pracovný pomer dohodou bez udania dôvodu
a p. učiteľka Pajdiaková nastupuje na nové pôsobisko v MŠ v Sabinove.
K listu Viery Bečaverovej – vznesenie námietky voči kandidátke na riaditeľa MŠ, starosta obce
konštatoval, že hlavná kontrolórka obce v roku 2010 v októbri previedla v danej veci šetrenie, na
základe podaného oznámenia riaditeľkou MŠ. O výsledku kontroly je spísaný záznam
z navrhnutými opatreniami na odstránenie nedostatkov vtedajšej vedúcej kuchyne p. Renáty
Triščovej a Martiny Lukáčovej. Po nastolení neriešenia tohto problému p. Vierou Bečaverovou sa
starosta obce a hlavná kontrolórka opätovne zaoberali touto kauzou a dospeli k názoru, že osobami
vinnými v tomto prípade sú všetci zamestnanci MŠ počnúc riaditeľkou MŠ, vtedajšou vedúcou ŠJ
ako aj samotnou kuchárkou. Vydávanie stravy mimo nahlásený odber ráno, vydávanie stravy iným
zamestnancom v neprítomnosti zamestnanca počas nemoci alebo dovolenky prípadne, že
zamestnanec nechcel v daný deň stravu, iným zamestnancom a bratie viacerých obedov domov je
čosi čo sa prieči nielen zákonom, ale aj zdravému rozumu a to všetko so súhlasom tak riaditeľky
MŠ ako aj vtedajšej vedúcej jedálne aj samotnou kuchárkou a z toho plynúce nezrovnalosti vo
vedení stravníkov z radov pracovníkov MŠ. Z toho vznikol problém na ktorý poukázala p.
riaditeľka MŠ spolu s kuchárkou pričom do toho boli samé zapletené. K neodvedeným peniazom
a strate dokladov z mája 2010 budú zodpovedné osoby písomne zaviazané nahradiť straty
a upozornené na porušenie predpisov.
Hlavná kontrolórka obce k tomuto prípadu uviedla, že kontrolu vykonala v októbri 2010, spísala
záznam o kontrole po jej fyzickom vykonaní ako aj protokol o výsledku kontroly, o prerokovaní
ktorého boli informované riaditeľka MŠ, kuchárka a pomocná sila v kuchyni a toto potvrdili svojím
podpisom. P. Renáta Triščová bola v tom čase na materskej dovolenke.
Starosta obce predložil list pani Daniely Kolarčíkovej, bývalej riaditeľky MŠ a nechal ho prečítať
poslancami OZ. K jeho obsahu uviedol, že sa vyjadrí iba k niektorým pasážam tohto listu pretože
p. Daniela Kolarčíková nie je na rokovaní OZ. Uviedol, že korigoval niektoré návrhy na odmeny
zamestnancov MŠ, ak nebol stotožnený z odôvodnením odmien riaditeľkou MŠ, ktoré nespĺňali
kritéria pre prideľovanie odmien, tak tomu bolo v roku 2012 a v dvoch prípadoch pridelil odmeny
sám starosta zo svojej pozície nadriadeného pracovníka.
Žabo-myšie vojny, ktoré viedli zamestnanci medzi sebou vyplývali z nedostatočnej komunikácie
medzi zamestnancami a ich zlých morálo- pracovných vzťahov, ktoré sa tiahli celým volebným
obdobím riaditeľky MŠ.
Riaditeľka MŠ mala takisto svoje slabiny a nie vždy si plnila svoje povinnosti vyplývajúce jej zo
zákonných úprav pre jej funkciu.

Slávka Magdová – komunikácia, kedy bude asfalt na ceste okolo ich domu.
Starosta obce uviedol, že nechal spracovať geometrický plán na oddelenie cesty a jej vytýčenie
v teréne a okrem majetkoprávneho vysporiadania je potrebné pred položením asfaltového koberca
je potrebné doriešiť a zrealizovať inžinierske siete (voda, kanál, plyn). Predloží návrh na
najbližšom zasadnutí OZ.
Peter Kmec – sťažnosť na krik, hranie futbalu deťmi z obce pred jeho domom, vulgárne správanie
sa deti ak ich upozornia na poškodzovanie ich nehnuteľnosti.
Starosta obce uviedol, že hneď po obdržaní písomnej sťažnosti upozornil deti hrajúce futbal na
križovatke, aby sa tohto konania vyvvarovali. Ak tam ešte futbal hrajú písomne upozorní rodičov
detí na toto konanie a jeho ukončenie. Ospravedlnil sa sťažovateľovi, že ho neupozornil na riešenie
jeho sťažnosti. Písomne ho bude informovať.
K bodu 12 – Závery z rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom 21. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
2. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu
na celé funkčné obdobie 2014 -2018
3. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie kontrola plnenia uznesení OZ od
posledného zasadnutia .
Uznesenie č. 112
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Berie na vedomie
A1. Určenie overovateľov zápisnice - Katarína Triščová
- Martin Jaco
A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
B . Schvaľuje
B1. Program 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4/ Voľba návrhovej komisie
5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
7/ Podnety a návrhy od občanov
8/ Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu
na celé funkčné obdobie 2014 -2018
9/ Prerokovanie žiadostí PO a FO
10/ Rôzne
11/ Diskusia
12/ Závery z rokovania
13/ Záver

B2. Návrhovú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Viera Bečaverová
- člen komisie
– Jozef Bruzda
- člen komisie
– Dezider Dužda
2. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku)
starostu na celé funkčné obdobie 2014 -2018
Uznesenie č. 113
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A1. Podľa ustanovení §11 ods. 3 písm. d/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov 9 (deväť) poslancov na celé volebné obdobie rokov 2014 – 2018.
A2. Podľa ustanovení §11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov výkon funkcie starostu v rozsahu 1 (jedna), t.z. v plnom rozsahu počas
celého funkčného obdobia rokov 2014 – 2018.

3. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
Uznesenie č. 114
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A1. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Inter
Roma Ostrovany na činnosť futbalového mužstva žiakov na júl až november 2014 z dôvodu
postupu žiakov do I. triedy a tým zvýšené náklady na cestovné a obslužné činnosti mužstva.
Výška dotácie 790 €.
A2. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods.
1, písm. a/ pre Lýdiu Kalejovú, Ostrovany 213 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky pre
zdravotne postihnuté dieťa.
A3. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods.
1, písm. a/ pre Ivanu Kalejovú, Ostrovany 201 vo výške 50 € na lieky z dôvodu liečby syna na
TBC.
A4. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods.
1, písm. a/ pre Patríciu Kalejovú, Ostrovany 199 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky z
dôvodu liečby synov na TBC.
A5. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods.
1, písm. a/ pre Margitu Duždovú, Ostrovany 171 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky.
A6. Žiadosť o prenájom pozemku a nájomnú zmluvu o prenájme pozemku pre Františka Kotlára,
Ostrovany 205 –- predajňa potravín v rómskej osade. Cena za prenájom 0,30 €/m²/mesiac.
A7. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre
Apoštolskú cirkev v zastúpení Miroslavom Duždom, Ostrovany 187 na zateplenia modlitebne
podľa priloženej cenovej ponuky vo výške 1803 €.
K bodu 13 - Záver
Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch poďakoval starosta obce poslancom

a všetkým prítomným za účasť na 18. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončil.

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k

Overovatelia zápisnice:
Katarína Triščová
Martin Jaco
Zapísala:
Bc. Martina Lukáčová

-

PRÍLOHY -

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 15.8.2014
Číslo programu rokovania : 8

K návrhu na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie
(úväzku) starostu na celé funkčné obdobie 2014 -2018

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní

A. SCHVAĽUJE
A1. Podľa ustanovení §11 ods. 3 písm. d/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov 9 (deväť) poslancov na celé volebné obdobie rokov 2014 - 2018
A2. Podľa ustanovení §11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov výkon funkcie starostu v rozsahu 1 (jedna), t.z. v plnom rozsahu počas
celého funkčného obdobia rokov 2014 - 2018
Dôvodová správa:

1. Podľa zákona 369/1990 Zb. o samospráve obcí v znení neskorších predpisov § 11 ods. 3 písm.
d/ určuje počet poslancov na celé volebné obdobie pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa
počtu obyvateľov obce takto:
- od 1001 do 3000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov.
Obec mala k 31.12.2013 1941 obyvateľov. Doteraz malo obecné zastupiteľstvo vždy 9 poslancov,
preto odporúčam schváliť 9 poslancov aj na nasledujúce volebné obdobie.

2. Podľa zákona 369/1990 Zb. o samospráve obcí v znení neskorších predpisov § 11 ods. 4 písm. i/
určuje obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami ( 17. augusta 2014) rozsah výkonu
funkcie starostu na celé funkčné obdobie.
Odporúčam poslancom OZ schváliť na celé funkčné obdobie výkonu funkcie starostu v rozsahu 1
(jedna), t.z. v plnom rozsahu.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 15.8.2014
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na prerokovanie žiadostí fyzických a právnických osôb

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní

A. SCHVAĽUJE
Text uznesenia na rokovaní OZ
Žiadosti FO a PO na rokovanie OZ dňa 15.8.2014:
1. TJ Inter Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť futbalového mužstva žiakov na júl až november
2014 - 1530 €, vlastné zdroje 100 €. Dôvodom je postup žiakov do I. triedy a tým zvýšené náklady na
cestovné a obslužné činnosti mužstva.
2. Lýdia Kalejová, Ostrovany 213 - žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce z dôvodu zdravotného postihnutia dieťaťa.
3. Ivana Kalejová, Ostrovany 201 – žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce za výdavky na lieky z dôvodu liečby syna na TBC.
4. Patrícia Kalejová, Ostrovany 199 - žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce za výdavky na lieky z dôvodu liečby synov na TBC.
5. Margita Duždová, Ostrovany 171 – žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce na lieky.
6. František Kotlár, Ostrovany 205 – žiadosť o prenájom pozemku - predajňa potravín
v rómskej osade.
7. Apoštolská cirkev v zastúpení Miroslavom Duždom, Ostrovany 187 na zateplenia modlitebne
podľa priloženej cenovej ponuky vo výške 1803 €.
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