Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OZ IV/2011

ZÁPISNICA
zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného
dňa 23.60.2011 o 18,00 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 IV/2011

Zápisnica

zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 23.6.2011 o 18,00
hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch.
Prítomní: - poslanci OZ v počte 6 podľa prezenčnej listiny, starosta obce, hlavná kontrolórka
Ostatní prítomní: - v počte 5 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/ Dotazy poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov
7/ Návrh na prerokovanie zloţenia výberovej komisie pre výber dodávateľa Ostrovany rekonštrukcia miestnych komunikácií
8/ Návrh na voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom
9/ Návrh na prerokovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2011 v súvislosti s pokračovaním aktivít
projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku
10/ Návrh úpravy platu starostu obce Ostrovany
11/ Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb
12/ Rôzne
13/ Diskusia
14/ Závery z rokovania
15/ 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
6 poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Poslanec Jozef Bruzda sa ospravedlnil z neskoršej účasti na zasadnutí OZ pre pracovné
zaneprázdnenie. Elemír Duţda, Dezider Duţda a Miroslav Kaleja sa zasadnutie obecného
zastupiteľstva nezúčastnili a pred zasadnutím nedoručili písomný oznam o dôvode neúčasti na
ňom.
K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predloţil 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 Rastislava Šveca a Bartolomeja Rojáka, za
zapisovateľku určil Martinu Lukáčovú.
K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol zloţenie návrhovej a volebnej komisie – predseda Viera Bečaverová,
členovia Triščová Katarína a Martin Jaco. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
K bodu 5 - Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Kontrolu plnenia uznesení od posledného zasadnutia predniesol starosta obce a konštatoval, ţe
uznesenia , ktoré prijalo OZ na predchádzajúcom zasadnutí sú splnené a ţe na dnešnom zasadnutí
sa budú prerokovávať body B1 a C1 uznesenia č. 11 zo dňa 3.3.2011.
K bodu 6 - Dotazy poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Poslanci presunuli tento bod do bodu Diskusia.
K bodu 7 - Návrh na prerokovanie zloţenia výberovej komisie pre výber dodávateľa Ostrovany rekonštrukcia miestnych komunikácií
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce predloţil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na zloţenia výberovej komisie
pre výber dodávateľa Ostrovany - rekonštrukcia miestnych komunikácií, ktorý sa uskutoční
8.7.2011 o 13,30 hod. v zasadačke obecného úradu. Členom výberovej komisie môţu byť osoby,
ktoré sú odborníkmi v odbore výstavby. Starosta obce navrhol za členov komisie odborníkov
z obce p. Emila Mača, Mgr. Emila Krišku a projektanta Ing. Vladimíra Kmeca zo Stavoprojektu,
s.r.o., Prešov.
Po diskusii o tomto návrhu dal starosta obce hlasovať. Všetci prítomní poslanci boli za.
K bodu 8 - Návrh na na voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom
(tvorí prílohu zápisnice)
Poslanci obecného zastupiteľstva tento bod programu rokovania preloţili na nasledujúce zasadnutie
OZ.
K bodu 9 - Návrh na prerokovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2011 v súvislosti s pokračovaním
aktivít projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov a ostatných prítomných s materiálom, ktorý
predloţil na prerokovanie.
Viera Bečaverová – časový rozpis aktivít, ktoré a kedy sa budú konať, kto realizuje akú aktivitu.
Marián Trišč – kaţdú aktivitu kaţdý deň.
Roják Bartolomej – navrhuje pokračovať v projekte bez prerušenia od 1.5.2011 a navýšiť rozpočet
na financovanie tohto pokračovania o dva mesiace od mája 2011 (2 x 309 €).
Poslanci OZ predloţený návrh a doplnok poslanca Rojáka schválili jednohlasne.
V tomto bode rokovania starosta obce oboznámil poslancov OZ a ostatných prítomných o príprave
projektu „Komunita na ceste k prosperite“, ktorý by bol pokračovaním projektu Premosťovanie
komunít na strednom a východnom Slovensku. Tento projekt by zastrešovala a pripravila
nezisková organizácia ETP Slovensko v Košiciach (tvorí prílohu zápisnice).

Poslanci OZ po krátkej diskusii predloţený návrh na zapojenie sa do tohto projektu schválili
jednohlasne.
K bodu 10 – Návrh úpravy platu starostu obce Ostrovany
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov a ostatných prítomných s materiálom, ktorý
predloţil na prerokovanie.
Poslanci OZ jednohlasne schválili tento návrh bez diskusie.
K bodu 11 – Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb
(tvorí prílohu zápisnice)
1. Domka, zdruţenie saleziánskej mládeţe v Šarišských Michaľanoch – ţiadajú obecné
zastupiteľstvo o dotáciu na aktivity a materiálne zabezpečenie svojích aktivít, ktoré organizujú aj
pre mládeţ z obce Ostrovany – poţadovaná dotácia vo výške 400 €.
OZ - podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 túto dotáciu schvaľuje vo výške 400 €.
OZ - schválená dávka 150 € na zlepšenie stravy a zvýšené náklady na liečbu onkologického
ochorenia.
2. Silvia Krišková, Ostrovany 155 - ţiadosť o 50 %-nú zľavu z výšky miestneho poplatku za
komunálny odpad. Dôvod – nízka produkcia odpadu jednou osobou z dôvodu triedenia odpadu.
OZ – ţiadosť zamieta podľa platného VZN 3/2008. OZ ţiada starostu obce vypracovať nové VZN
o vývoze komunálneho odpadu na osobu a deň.
K bodu 12 - Rôzné
Starosta obce informoval poslancov OZ a prítomných občanov obce o preberacom konaní
chodníkov a riešení vád a nedorobkov na nich. Termín odstránenia vád a nedorobkov 15.7.2011.
K bodu 13 - Diskusia
Katarína Kolarčíková – ako je to s plynofikáciou, kanalizáciou a vodovodom na Vyšný koniec
a ulici pri parku.
Starosta – je zverejnená vyhláška na stavebné konanie a bude sa realizovať v tomto roku.
Jozef Bruzda – vyzvať občanov, aby si ostrihali kríky okolo plotov prevísajúce na chodníky
a verejné priestranstvá.
Katarína Triščová – upozornenie na vypúšťanie ţúmp tých čo nie sú napojení na kanalizáciu (P.
Feščák, I. Feščák)
K bodu 14 – Závery z rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom 4. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Voľba návrhovej a volebnej komisie
2. Návrh na prerokovanie zloţenia výberovej komisie pre výber dodávateľa Ostrovany rekonštrukcia miestnych komunikácií
3. Návrh na voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom
4. Návrh na prerokovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2011 v súvislosti s pokračovaním aktivít
projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku
5. Návrh úpravy platu starostu obce Ostrovany
6. Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb

1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľa, voľba návrhovej a volebnej komisie
Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A.berie na vedomie
A1. Určenie overovateľov zápisnice – Rastislav Švec
- Bartolomej Roják
A2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
B. schvaľuje
B1. Program 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zloţení:
- predseda komisie – Viera Bečaverová
- člen komisie
– Katarína Triščová
- člen komisie
– Martin Jaco
2. Návrh na prerokovanie zloženia výberovej komisie pre výber dodávateľa Ostrovany rekonštrukcia miestnych komunikácií
Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A . schvaľuje
Zloţenie výberovej komisie pre výber dodávateľa Ostrovany – rekonštrukcia miestnych
komunikácií
1. Emil Mačo
2. Kriška Emil, Mgr.
3. Vladimír Kmec, Ing.
3. Návrh na voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom
Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. schvaľuje
Voľbu zástupcu starostu obce presunúť na ďalšie najbliţšie zasadnutie OZ.
4. Návrh na prerokovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2011 v súvislosti s pokračovaním
aktivít projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku
Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. s ch v a ľ u j e
A1. Úpravu v rozpočte na rok 2011 a to:
- zníţenie poloţky 0443 717001 Realizácia nových stavieb zo 158 050 € na 155 532 €

- zvýšenie poloţky 01116 Správa obce z 84 410 € na 86 928 €
A2. Úhradu mzdy pracovníka komunitného centra od 1.5.2011
A3. Pokračovanie projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku
projektom „Komunita na ceste k prosperite“.
B. berie na vedomie
Správu z činnosti projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku
5. Návrh úpravy platu starostu obce Ostrovany
Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. schvaľuje
A1. Plat starostu obce Ing. Cyrila Reváka od 1.6.2011 vo výške 1752 € mesačne.
A2. Plat sa stanovuje do 31.12.2011. Od 1.1.2012 bude prehodnotený podľa priemerného zárobku
v NH za rok 2011 na základe údajov ŠÚ SR.
6. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. schvaľuje
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre
Domka, zdruţenie saleziánskej mládeţe v Šarišských Michaľanoch na materiálne zabezpečenie
a činnosť vo výške 400 €.
B. zamieta
Ţiadosť Mgr. Silvie Kriškovej o zníţenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu v roku 2011 .
C. žiada
Starostu obce Ing. Cyrila Reváka o vypracovanie nového VZN o vývoze komunálneho odpadu
na osobu a deň.
K bodu 15 - Záver
Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch poďakoval starosta obce poslancom
a všetkým prítomným za účasť na 1. ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, za
plodnú diskusiu a zasadnutie ukončil.

Overovatelia zápisnice:
Rastislav Švec
Bartolomej Roják
Zapísala:
Martina Lukáčová

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k

- PRÍLOHY-

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/2011
V Ostrovanoch dňa 17.6.2011

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
23. júna 2011 /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,
ktoré sa bude konať v priestoroch komunitného centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch, s týmto
programom :
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4/ Voľba návrhovej komisie
5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
6/ Dotazy poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov
7/ Návrh na prerokovanie zloţenia výberovej komisie pre výber dodávateľa Ostrovany rekonštrukcia miestnych komunikácií
8/ Návrh na voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom
9/ Návrh na prerokovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2011 v súvislosti s pokračovaním aktivít
projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku
10/ Návrh úpravy platu starostu obce Ostrovany
11/ Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb
12/ Rôzne
13/ Diskusia
14/ Závery z rokovania
15/ Záver

Ing. Cyril Revák
starosta obce

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 23.6.2011
Číslo programu rokovania : 7

K návrhu na prerokovanie zloženia výberovej komisie pre výber dodávateľa Ostrovany rekonštrukcia miestnych komunikácií

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. schvaľuje
- zloţenie výberovej komisie pre výber dodávateľa Ostrovany – rekonštrukcia miestnych
komunikácií
1. Emil Mačo
2. Kriška Emil, Mgr.
3. Vladimír Kmec, Ing.

Ostrovany jún 2011

Dôvodová správa:
Predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh zloţenia výberovej komisie pre výber dodávateľa
Ostrovany - rekonštrukcia miestnych komunikácií.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Ostrovany - rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov“, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom
Stavoprojekt, s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Prešov. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu
miestnych komunikácií v obci Ostrovany.
Stavba sa člení nasledovne:
SO 01 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií
- vetva A – nová komunikácia pri parku
- vetva B – Felix – kriţovatka pri OcÚ
- vetva C – okolo kostola vpravo
- vetva D – okolo kostola vľavo – Štelbaský Pavol
- vetva F – Ku ihrisku
- vetva G – Mlynská
- vetva H – Úvozok
- vetva I – Vyšný koniec
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 441.690,01 EUR
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 08.07.2011 o 09.30 hod.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa: 08.07.2011 o 13.30 hod. v zasadačke obecného
úradu.
Kritériá na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky.
Spôsob vyhodnotenia ponúk
1. Komisia určí poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej ceny uvedenej v jednotlivých
ponukách od 1 po „n“ pričom n je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk. Úspešný
bude ten uchádzač, ktorý navrhol za predmet zákazky najniţšiu cenu a bude mu pri vyhodnocovaní
určené prvé miesto. Ostatným uchádzačom bude určené miesto podľa výšky navrhovanej ceny
vzostupne.
2. Kaţdá ponuka bude ohodnotená členom komisie priradením poradia s tým, ţe uchádzač
s najlepšou ponukou – najniţšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto
a ostatným uchádzačom budú priradené miesta vzostupne, podľa výšky navrhovanej ceny.
3. Víťazom verejnej súťaţe sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahovala najniţšiu cenu a bola
hodnotená kaţdým členom komisie na prvom mieste. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví
podľa výšky navrhovanej ceny vzostupne.
Členom výberovej komisie môţu byť osoby, ktoré sú odborníkmi v odbore výstavby.
Navrhujem preto za členov komisie odborníkov z obce p. Emila Mača, Mgr. Emila Krišku
a projektanta Ing. Vladimíra Kmeca zo Stavoprojektu, s.r.o., Prešov.
Prípadné iné návrhy môţu poslanci OZ predloţiť na rokovaní OZ.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
v Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 23.6.2011
Číslo programu rokovania : 8

K návrhu voľby zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

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

Ostrovany jún 2011

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

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
v Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 23.6.2011
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na prerokovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2011 v súvislosti s pokračovaním
aktivít projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. schvaľuje
A1. Úpravu v rozpočte na rok 2011 a to:
- zníţenie poloţky 0443 717001 Realizácia nových stavieb z 158 050 € na 156 150 €
- zvýšenie poloţky 01116 Správa obce z 84 410 € na 86 310 €

Ostrovany jún 2011

Dôvodová správa:
Uznesením OZ č. 17/2011 zo dňa 12.5.2011, k návrhu na prerokovanie pokračovania aktivít
projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku, obecné zastupiteľstvo
schválilo:
- 20 hodinový týţdenný úväzok pre zamestnanca komunitného centra.
- doplniť do rozpočtu obce na rok 2011 finančné prostriedky na mzdy a odvody podľa
tabuľkového platu pracovníkov vo verejnom záujme
- na najbliţšie zasadnutie obecného zastupiteľstva predloţiť správu o doteraz vykonaných
aktivitách v projekte a súčasne predloţiť návrh aktivít na roky 2011 – 2013 s časovým rozpisom
v pokračovaní projektu.
1. Cena práce zamestnanca komunitného centra – 309 € mesačne, z toho:
- plat zamestnanca – 229 €
- odvody do soc. a zdr. poistenia – 80 €
2. Úprava rozpočtu obce
- 309 € x 6 mesiacov = 1854 €
- zníţenie poloţky 0443 717001 Realizácia nových stavieb z 158 050 € na 156 150 €
- zvýšenie poloţky 01116 Správa obce z 84 410 € na 86 310 €
3. Návrh aktivít na roky 2011 – 2013
Aktivity, ktoré boli doposiaľ vykonávané bude sa v nich pokračovať aj v uvedenom období.
Jedná sa o :
- predškolskú prípravu pre deti, ktoré sa nedostanú do škôlky a to vo veku od 4-6 rokov.
- Prednášky „Mladé mamičky“, ktorých sa budú zúčastňovať najmä mladé tehotné ţeny.
- Prednášky finančného vzdelávania a kriţovatky, budú vykonávané najme pre tých, ktorí sa
zapojili do projektu Habitát /pôţičkový program/ a IDA /sporiaci projekt/
- Mimoškolské aktivity, budú sa ich zúčastňovať deti a mládeţ, kde sa vyuţijú počítače,
športové a hudobné zariadenia a pokiaľ bude materiál na šitie kurz šitia pre dospelých.
- Zabezpečovanie všetkých aktivít konaných obecným úradom počas roka.
Spracoval: Trišč Marián
4. Správa o doteraz vykonaných aktivitách v projekte „Premosťovanie komunít na strednom
a východnom Slovensku“.
Správa z činnosti projektu
„Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“
Obec Ostrovany
Projekt sa začal realizovať 1. októbra 2009. Za obdobie od júla 2010 do apríla 2011 sa
v Komunitnom centre v rámci Nórskeho projektu „ Premosťovanie komunít na strednom
a východnom Slovensku“ realizovali nasledujúce aktivity:
- Predškolská príprava
- 4 hod. týţdenne
- Mladá mamička
- 3 hod. týţdenne
- Finančné vzdelávanie - 8 hod. týţdenne
- Kriţovatky
- 4 hod. týţdenne
- Mimoškolské aktivity, do ktorej patrí kurz PC a varenia, kurz šitia, kurz šikovných rúk
a šport, hudba a tanec.
- 8 hod. týţdenne

Predškolská výchova
Viedol ju p. Trišč Marián. Túto navštevovali deti vo veku do 5 rokov, kde sa učili rozpoznávať
farby, kresliť, počítať, učiť sa základným hygienickým návykom a pod. Od začiatku projektu sa
kaţdý mesiac zúčastnilo detí:
v mesiaci 07/10 celkovo 52 detí , 08/10 - 60 detí, 09/10 – 37 detí, 10/10 - 33 detí, 11/10 – 28
detí., 12/10 - 27 detí, 01/11 -34 detí, 02/11- 52 detí, 03/11 – 31 detí a 4/11 – 29 detí.
Počas tohto sa deti naučili orientovať sa v okolí domova, rozpoznávať základné farby a to červenú,
ţltú, zelenú, modrú, ovocie, zeleninu. Učili sa časti nášho tela, čo je rodina a koho v nej majú,
geometrické tvary a to bodky, kruh, štvorec, trojuholník , obdĺţnik, lomené a šikmé čiary , kde
tieto tvary si precvičovali na predmetoch ako aj obkresľovaním tvarov na pripravených
podkladoch. Ukázalo sa im ako drţať ceruzku, či farbičku a kresliť pripravené obrázky s tematikou
ročných období ako leto, jeseň a zima. Pri tomto sa zameriavalo na vyberanie oblečenia kreslených
na obrázkoch, ich rozpoznávanie a čo jednotlivé ročné obdobia prinášajú. /lúky s kvetmi, spadnutie
lístia, sneh, ľad, /. Učili sa básničky a pesničky, na ktoré tlieskali alebo tancovali. Rozprávali
o zimných športoch a o správnom obliekaní. V mesiaci september sme začali prvé strihanie
pásikov s noţnicami, nalepovali sme obrázky a vytvárali si ozdoby. Pripravili sme si pomôcky na
priraďovanie prvkov a naučili sa počítať do 3. Mesiaci október sme s deťmi vystúpili s programom
na „Mesiac úcty k starším“, V mesiaci november sme sa zamerali na číselný rad 1-5 za pouţitia
dominových kariet, rozpoznať čo je malé a čo veľké a kreslili sme si ovál, rozprávali rozprávky, o
domácich zvieratách a ich mláďatách a učili sme sa ich pojem úzky, širší, široký. Zopakovali sme
si aké poznáme dopravné prostriedky a kde sa tieto pouţívajú. V mesiaci december sme s deťmi
pripravovali ozdoby k Vianociam, kde bol pripravený zábavný program v KC. Okrem toho sme si
zopakovali číselný rad 1-5, priraďovanie druhov zvieratiek a ich priradenie do skupiny a učili sme
sa kresliť vlnovku. V mesiaci február bol detský karneval. Učili sa o ročných obdobiach, kde si
vymaľovali predlohy zvieratiek, veci a pod.
Matky detí si túto predškolskú výchovu chvália, nakoľko deti sa naučia rozpoznávať všetko to
čo do budúcnosti budú potrebovať v škole. Z detí, ktoré navštevovali predškolskú výchovu šesť
nastúpilo v septembri do materskej školy, kde podľa vyjadrenia učiteľky MŠ je vidno ţe tieto deti
navštevovali predškolskú prípravu v KC, nakoľko je veľký rozdiel medzi nimi a deťmi, ktoré
nastúpili priamo z osady. Dvaja nastúpili do nultého ročníka základnej školy, kde podľa zistenia
u triednej učiteľky sa zapájajú viacej do výučby, neţ ostatní.
Na prednáškach mladé mamičky, ktoré viedol p. Trišč Marián, sa zameriavame aby mladé
mamičky sa naučili hygiene, predchádzaniu chorobám, staranie sa o dieťa a zdravú výţivu dieťaťa.
Názorne sa im ukázalo na zakúpených pomôckach prebaľovanie , kúpanie dieťaťa, Celkové od
mesiaca júla do mesiaca apríla 2011 prednášky navštívilo 428 klientov. /mladé ţeny aj chlapci/
Na prednáškach finančného vzdelávanie, vedie ich p. Trišč Marián, sme sa zamerali na témy
Nebojme sa peňazí a Naplánuj si svoju budúcnosť, kde za uvedené obdobie 7/10 aţ 04/11 bolo
vyškolených 95 klientov vo finančnom vzdelávaní Naplánuj si svoju budúcnosť, 5 klientov
ukončilo školenia Nebojme sa peňazí. Klienti na tomto finančnom školení získali vedomosti
s narábaním a šetrením finančných prostriedkov, kde viacerí si začali šetriť finančné prostriedky aj
pre budúcnosť.
Na prednáškach križovatky pre dospelých a križovatky pre mladých vedie p. Trišč Marián,
sme sa zameriavali aby sa klientom zmenil pohľad na svet, intenzívne si hľadali prácu. Za uvedené
obdobie bolo vyškolených 22 klientov, kde traja si našli trvalé zamestnanie a 64 klientov si našlo
brigádu na sezónnych prácach.
Mimoškolské aktivity :
Kurz PC a varenia- vedie ho Bc. Viera Marková.
Týchto aktivít sa za obdobie 7/10 aţ 04/11 zúčastnilo 188 klientov, ktorí sa učili na PC písať,
hľadať zamestnanie a variť. Čo sa nám na tejto aktivite podarilo dosiahnuť je to, ţe 9 klienti si
zakúpili PC, kde traja sú pripojení aj na internet a dvaja klienti si cez internet našli brigádu v
stavebníctve.
Kurz šitia: vedie ho Magdaléna Cervová
Týchto aktivít sa za obdobie 7/10 aţ 04/11 zúčastnilo 97 klientov, ktorí sa učili ovládať šijací stroj.
Mnohí nadobudli prax, ktorú ich naučila z bohatých skúsenosti krajčírky p. Cervová. Šesť klientov

si sami vedia pripraviť stroj a poprešívať veci, odstrihnúť a podšiť nohavice. / 5 ţien a jeden
chlapec/ Táto aktivita má dobrý ohlas u klientov, nakoľko sami by si nemohli zakúpiť šijacie stroje
z finančných dôvodov.
Kurz šikovných rúk a šport: vedie ho Bc Katarína Kolarčíková
Týchto aktivít sa za obdobie 7/10 aţ 04/11 zúčastnilo 142 klientov rôzného veku. Počas týchto
aktivít sme vyrábali vianočné ozdoby, ozdobovali sme miestnosť KC na rôzne spoločenské
stretnutia aby sa naši občania v KC dobre cítili. Najväčší ohlas medzi mládeţou malo zakúpenie
stolnotenisového stola, kde tento šport by prevádzali denne. Zapájali sa aj do iných športov
v letných mesiacoch ako tenis, futbal, basketbal alebo volejbal. V tejto činnosti sa pokračovalo aj
v zimných mesiacoch, kedy boli deti a mládeţ v teple KC.
Hudobno-tanečný krúžok: vedie ho Marián Trišč
Týchto aktivít sa za obdobie 7/10 aţ 04/11 zúčastnilo 78 klientov, kde pracovala rómska hudobná
skupina. Táto skupina od začiatku projektu do tejto doby nahrala uţ 9 CD s vlastnými skladbami.
Zúčastňovala sa aj pri tanci mládeţe, ktorá svojím tanečným pohybom zlepšovala svoj zdravotný
stav a svoje postavy.
Proces premeny:
Na tomto úseku pracujú šiesti tútori - Slováci, kde kaţdý z nich má svojho chránenca o ktorého sa
stará. Týmto rodinám pomáhajú plánovať si budúcnosť po finančnej stránke,
u mladých rodín pripravovať ich do ţivota, navštevujú rôzne kultúrne podujatia, výlety, snaţia sa
zvýšiť ich vzdelanie a zmysel ţivota. V týchto rodinách je vidno, ţe chránenci začínajú si
uvedomovať lepší spôsob ţivota, neţ mali predtým.
Kultúra a história Rómov, Sexuálna a protidrogová výchova:
Na tejto aktivite pracuje osem mentorov z radov Rómov od mesiaca júla 2010. So svojimi
rovesníkmi vykonávajú posedenia v osade, kde počas týchto sedení im vysvetľujú ich pôvod,
remeslá, históriu a kočovný ţivot ich predkov. Vysvetľujú dopad uţívania drog, alkoholu
a fajčenia, ochranu pre nechceným otehotnením najme u mladých dievčat. U týchto posedení
vzrastal záujem mladých ľudí aby poznali svoj pôvod a ţivot svojich predkov a vyvarovali sa
drogovej závislosti. Škoda, ţe v mesiaci december 2010 skončili túto činnosť.
Spoločenské aktivity KC:
Za uvedené obdobie sme v KC vykonali spoločenské akcie a to „ Mesiac úcty k starším, Mikuláš,
Stretnutie Rómov s členmi pastoračného centra Sabinov, Jubilanti, Rozlúčka so starým, rokom“,
Detský karneval, Stolnotenisová súťaţ pre dospelých a detí, Maľovanie vajíčok pred Veľkou
nocou a pletenie korbáčov, kde týchto stretnutí sa zúčastnilo 814 deti a občanov obce a osady.
Týmito stretnutiami sme chceli, integrovať všetkých občanov obce aby sa zlepšilo spolunaţívanie.
75 detí sa zúčastňovalo športových popoludní v KC na rôznych športových aktivitách.
V KC sa taktieţ poskytovala právna, sociálna, zdravotná asistencia, pracovné poradenstvo,
pracovné preškolenie, finančné poradenstvo.
Zdravotné prednášky, ktoré vykonávala p. Valentovičova, mali veľký ohlas najmä u mladých ,
ktorí sa zdokonaľovali v hygienických veciach a starších občanov, ktorí častejšie chorľavejú,
nakoľko si od nej zobrali veľa dobrých rád.
V Ostrovanoch dňa 30.4.2011

Vypracoval:
KSP Marián Trišč

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
v Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 23.6.2011
Číslo programu rokovania : 10

K návrhu úpravy platu starostu obce Ostrovany

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. schvaľuje
A1. Plat starostu obce Ing. Cyrila Reváka od 1.6.2011 vo výške 1752 € mesačne.
A2. Plat sa stanovuje do 31.12.2011. Od 1.1.2012 bude prehodnotený podľa priemerného zárobku
v NH za rok 2011 na základe údajov ŠÚ SR.

Ostrovany jún 2011

Dôvodová správa:
V súvislosti s novelou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
má obecné zastupiteľstvo do 30.6.2011 prerokovať plat starostu obce. Podľa novely zákona sa plat
starostu obce prerokováva raz ročne. Novelizáciou boli zníţené koeficienty, zníţené celkové
navýšenie, zníţené odstupné starostovi po skončení výkonu funkcie, zrušené moţné odmeny
starostov.
Starostovi podľa zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, patrí podľa ustanovenia § 3 ods. 1 plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok a násobku podľa §
4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 uvedeného zákona môţe obecné zastupiteľstvo tento plat
rozhodnutím zvýšiť aţ o 70%.
Podľa predpisov platných do 1.6.2011:
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2010 zo dňa 27.12.2010 bol starosta obce Ostrovany na
základe § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. zaradený do 3. platovej skupiny, t.j. 2,20 – násobok
mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok – výška platu takto stanovená je v súčasnosti 1 692 €.
Dňa 1. júna 2011 nadobudol účinnosť uvedený zákon č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. V súlade
ustanoveniami jeho paragrafov predkladám na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh na
stanovenie platu starostu.
Úprava platu starostu obce Ostrovany
Podľa cit. zákona s účinnosťou od 1. júna 2011, podľa ustanovenia § 3 ods. 1 patrí starostovi
plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR,
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok vo
výške 769 € a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý je stanovený pre obce s počtom obyvateľov od 1 001
do 3 000 vo výške 1,98.
Plat starostu je podľa uvedeného výpočtu vo výške 1 522,62 €.
Podľa § 3 ods. 1 sa plat zaokrúhľuje na celé euro nahor, t.j. na sumu 1 523 €.
V súlade s § 4 ods. 2 cit. zákona môţe miestne zastupiteľstvo rozhodnutím zvýšiť tento plat
aţ o 70%. Vzhľadom na náročnosť práce, veľkosť obce a zodpovednosť za výkon verejnej funkcie
navrhujem zvýšiť plat starostu o 15%. Toto zvýšenie činí 228,45 €.
Z uvedeného vyplýva, ţe starostovi sa priznáva mesačný plat celkom vo výške
1 523 + 228,45 = 1 751,45 €
Vzhľadom na zaokrúhľovanie platu starostov sa plat priznáva vo výške 1 752 €.

OZNÁMENIE
volebnej komisie o výsledkoch volieb zástupcu starostu obce z poslancov obecného
zastupiteľstva obce Ostrovany
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Volebná komisia oznamuje na dnešnom štvrtom riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Ostrovanoch vo volebnom období pre roky 2010 - 2014 výsledky voľby zástupcu starostu obce
z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorá sa konala dňa 23.6.2011.
Voľba zástupcu starostu obce z poslancov obecného zastupiteľstva sa konala tajným
hlasovaním – verejným hlasovaním* a na jej základe ....... hlasov z ............. prítomných poslancov
bol(a) zvolený(á)
.......................................................................
za zástupcu starostu obce z poslancov obecného zastupiteľstva.
Volebná komisia konštatuje, ţe voľby zástupcu starostu obce z poslancov obecného
zastupiteľstva sa uskutočnili v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení po
dohode poslancov obecného zastupiteľstva.
Preto odporúča poslancom obecného zastupiteľstva prijať o tejto voľbe uznesenie.

V Ostrovanoch dňa 23.6.2011

Členovia volebnej komisie :

-

PRÁZDNY LIST-

