
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 

OZ XI/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

z XI. mimoriadneho zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného 

dňa 15.6.2012  o  18,15  hodine  v  budove komunitného centra pri Obecnom úrade v 

Ostrovanoch 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Starosta obce: 

 

                                                                                            Ing. Cyril   R e v á k  v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

číslo: OZ XI/2012 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 11.mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 15.6.2012  o 

18,15 hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch. 

 

Prítomní: - poslanci OZ v počte 8 podľa prezenčnej listiny, starosta obce, hlavná kontrolórka 

Ostatní prítomní:  - 9 podľa prezenčnej listine 

 

     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/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

  8/ Rôzne 

  9/ Diskusia 

10/ Závery z rokovania 

11/ Záver 

 

 

K bodu 1 - Otvorenie 

 

11. mimoriadne zasadnutie  OZ zvolal starosta  obce na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona  SNR 

č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.  Rokovania sa 

zúčastnilo 8 poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo 

uznášania schopné.. Poslanec Jozef Bruzda sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí OZ z dôvodu 

pracovného zaneprázdnenia. 

 

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. 

 

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil  Katarínu Triščovú a Slávku Magdovú, za 

zapisovateľku určil Martinu Lukáčovú. 

 

K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej a mandátovej  komisie – predseda Bartolomej Roják, 

členovia Elemír Dužda a Dezider Dužda. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.  

 



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. 

 

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 - Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

(v prílohe zápisnice) 

 

V úvode starosta obce pripomenul poslancom OZ, že  tí žiadatelia, ktorí nemajú splnené daňové 

a poplatkové povinnosti voči obci nemajú nárok na jednorazovú dávku z rozpočtu obce. 

Na dnešné zasadnutie OZ predložili žiadosti:   

- Miroslav Dužda, bytom Ostrovany 187 - Kresťanské spoločenstvo -  predložil rozpočet 

a harmonogram akcie podľa uznesenia OZ č. 55/B2/2012 zo dňa 15.6.2012. V žiadosti 

prerokovávanej na 10. Zasadnutí OZ dňa 31.5.2012 žiadali o poskytnutie finančnej dotácie  

z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  na trojdňové duchovné cvičenie v dňoch 1.- 3. 

júla 2012 na ihrisku TJ Inter Ostrovany -  výška príspevku  1000 €. 

Diskusia k tejto žiadosti: 

Švec Rastislav – jeho návrh je 150 € na zapožičanie pódia s plachtou, toto preplatiť nič iné. 

Aké sú vlastné zdroje, koľko? 

Kaleja František – všetko čo vyberú v modlitebni ide na benzín, ktorý preplácajú. 

Trišč Marián – berú od Rómov peniaze za prepravu na nákupy po podporách, z toho vlastné zdroje, 

alebo urobiť zbierku. 

Triščová Katarína – 120 kg klobás je veľa, navrhuje preplatiť prenájom pódia a zaplatí obec 

elektrinu zo šatní TJ Inter.  

Dužda Miroslav – 400 € mesačne dávajú na dopravu čo vozia ľudí do modlitebne z iných obcí. 

Štelbaská Viera, Jaco Martin – platíme si sami dopravu na púte a iné zájazdy. 

Dužda Elemír – ten kto nemá peniaze nepríde a nebudú mať nikoho. 

Kriška Emil – dodržať nočný pokoj po 22 hodine. 

Jaco Martin – navrhuje preplatiť prenájom pódia a občerstvenie – 200 €. 

Poslanci OZ schválili uznesením č. 57/2012 finančnú dotáciu vo výške 200 €  z rozpočtu obce 

podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 na prenájom pódia a občerstvenie.    

- TJ Inter Ostrovany - Predložili rozpočet a organizáciu akcie podľa uznesenia OZ č. 55/B3/2012 

zo dňa 15.6.2012. V žiadosti prerokovávanej na 10. Zasadnutí OZ dňa 31.5.2012 žiadali o 

poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  na výročie prvej 

zmienky o obci Ostrovany vo výške 600 €.  

Diskusia k tejto žiadosti: 

Švec Rastislav – má otázku na organizátorov – Aké výročie prvej písomnej zmienky o obci, kedy 

bola prvá písomná zmienka?  

Dužda Elemír -  nevie aké výročie, nevie koľko rokov !  

Roják Bartolomej – bolí ho ako súkromnú osobu, ktorá vkladá peniaze , dane do štátu pretože  

pracuje a štát tieto peniaze dáva obciam a tieto peniaze my máme dávať tým, ktorí nerobia 

a z vlastného neprispejú ničím. 

Švec Rastislav – TJ iste dostáva aj „iné“ finančné prostriedky na futbal, spojte to s tými, ktoré vám 

dáva obec, 300 € na turnaj, a máte na žiadanú zmienku. 

Dužda Elemír, Dužda Dezider – vy akciu áno, my akciu nie pretože vás poslancov je viac. 

Kriška Emil – oslavy výročia založenia obce je vec obce. TJ nech robí aktivity, ktoré súvisia 

s futbalovým klubom. 

Starosta obce navrhuje premenovať túto žiadosť na Športovo zábavný deň v rámci Rómskej osady 

a navrhuje o predloženej žiadosti na 600 €  finančnej dotácie z rozpočtu obce hlasovať.       



Poslanci OZ zamietli uznesením č. 57/B1/2012 finančnú dotáciu vo výške 600 €  z rozpočtu obce 

podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 na akciu prvej písomnej zmienky o obci s odôvodnením, že 

takáto udalosť je vecou organizovania obce pri okrúhlych príležitostiach.   

- Iveta Duždová, Ostrovany 193 –  o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce –  na 

dopravu na kontroly, vitamíny, ovocie a zeleninu.  Neuhradené dane a poplatky za predchádzajúce 

roky,  VZN č. 2/2006, čl.3 – zamieta sa. 

  

K bodu 8 – Rôzne 

 

Neboli vznesené príspevky. 

 

K bodu 9 - Diskusia  

 

Jaco Martin – anketa o dome D6ubinskej – ako s ňou je. 

Starosta -  pripravujeme ju.   

Švec Rastislav – plot okolo MŠ nedokončený. 

Starosta – plotové dielce, ktoré sú na oplotenie časti nie sú vo výrobnom programe, objednané nové 

podobné. 

Magdová Slávka – zasypať blato na konci asfaltovej cesty v Úvozku. 

Starosta – vieme o jame, dosypeme. 

Trišč Marián – informoval o novom projekte ETP Slovensko Košice a Švajčiarsky mechanizmus 

od 1.6.2012, ktorý sa realizuje v obci v komunitnom centre.  

Poslanci poukázali na úžeru v obci v Rómskej osade hlavne počas vyplácania dávok 

nezamestnaným a či by sa nedala riešiť. 

Dužda Miroslav – spýtal sa poslancov či majú dôkazy o úžere. 

Dužda Elemír – zakontroval o čom sa bavia poslanci s prítomnými Rómami, veď v osade najmenej 

70%  obyvateľov sú úžerníci. 

Starosta obce informoval prítomných o stave v MŠ – otvorenie 3. Triedy podľa počtu detí 

a v októbri sa uvidí ako ďalej.  

Studne v Rómskej osade  - OVOMONT Sabinov nastúpi na realizáciu troch studní, osadenie 

valcov a ručných púmp. 

 Čierne stavby na ražňanskom katastri – Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch nesúhlasí so žiadnou 

výstavbou ani legalizáciou stavieb.  

 

K bodu10 – Závery z rokovania 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 11. mimoriadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

  1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

      Voľba návrhovej komisie  

      Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

  2. 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. 56 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch  

 

A . b e r i e  n a  v e d o m i e 

A1. Určenie overovateľov zápisnice – Katarína Triščová 

                                                    -  Slávka Magdová  



A2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová 

A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia       

B. schvaľuje 

B1. Program 11. mimoriadneho 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/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

  8/ Rôzne 

  9/ Diskusia 

10/ Závery z rokovania 

11/ Záver 

B2. Návrhovú komisiu v zložení: 

- predseda komisie  – Bartolomej Roják 

- člen komisie         – Elemír Dužda 

- člen komisie         – Dezider Dužda 

       

2. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 

Uznesenie č. 57 
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. schvaľuje 

 Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre                

Miroslava Duždu, bytom Ostrovany 187 -   Kresťanské spoločenstvo, na trojdňové duchovné               

cvičenie v dňoch 5.- 7. júla 2012 na ihrisku TJ Inter Ostrovany -  výška príspevku  200 € na              

preplatenie pódia a občerstvenia.              

B. Zamieta          
B1. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2                        

pre futbalový klub TJ Inter Ostrovany  na výročie prvej zmienky o obci Ostrovany po                      

predložení rozpočtu na organizáciu akcie z odôvodnením, že takáto udalosť je vecou               

organizvania obce pri okrúhlych príležitostiach. 

B2. Žiadosť Ivety Duždovej, Ostrovany 193 –  o jednorazovú dávku sociálnej pomoci   

 z rozpočtu obce –  na zlepšenie stravy. Neuhradené poplatky za predchádzajúce roky,  

VZN č. 2/2006, čl.3. 

 

K bodu 11 - Záver 

 

Na  záver rokovania  Obecného zastupiteľstva  v Ostrovanoch  poďakoval starosta  obce poslancom  

a všetkým   prítomným za  účasť na 11. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva  a 

zasadnutie ukončil. 

 

 

                                                                                                    Starosta obce: 

                                                                                                    Ing. Cyril  R e v á k 

Overovatelia zápisnice: 

Jaco Martin 

Viera Bečaverová 

Zapísala: 

Martina Lukáčová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- P R Í L O H Y  - 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- P R Á Z D N Y   L I S T - 
 

 

 


