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

ZÁPISNICA
z VIII. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného
dňa 1.12.2011 o 17,00 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 VIII/2011
Zápisnica
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 1.12.2011 17,00
hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch.
Prítomní: - poslanci OZ v počte 5 podľa prezenčnej listiny, starosta obce, hlavná kontrolórka
Ostatní prítomní: - v počte 1 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/ Návrh zmeny VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany a určenie výšky miestnych daní v roku
2012
8/ Návrh VZN č. 1/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole a v zariadení školského stravovania na území obce
Ostrovany
9/ Návrh inventarizácie majetku obce k 31.12.2011 a zloženia inventarizačných komisií
10/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ostrovany za školský
rok 2010/2011
11/ Návrh odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ za rok 2011
12/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
13/ Rôzne
14/ Diskusia
15/ Závery z rokovania
16/ Záver

K bodu 1 - Otvorenie
8. 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
5 poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Poslanci Dužda Dezider a Elemír Dužda sa zasadnutia obecného zastupiteľstva nezúčastnili a pred
sa telefonický ospravedlnili pre pracovné zaneprázdnenie a nevoľnosť. Poslanec Rastislav Švec je
mimo SR pracovne, poslanec Miroslav Kaleja sa neospravedlnil ani neoznámil dôvod neúčasti.
K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie programu zasadnutia s doplnením
bodov rokovania o Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

Ostrovany za školský rok 2010/2011, ktorý predkladá riaditeľka MŠ a o návrh odmien poslancom
OZ a členom komisií pri OZ za rok 2011. Poslanci OZ program rokovania schválili bez
pripomienok.
K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Vieru Bečaverovú a Jozefa Bruzdu, za zapisovateľku
určil Martinu Lukáčovú.
K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie – predseda Martin Jaco, členovia Katarína
Triščová a Bartolomej Roják. 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 - Návrh zmeny VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany a určenie výšky miestnych daní
v roku 2012
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce oboznámil prítomných s materiálom, ktorý predložil poslancom OZ na prerokovanie
a zverejnil ho aj na internetovej stránke obce.
Uviedol, že v obci sa v súčasnosti likviduje odpad z domácnosti zbieraný v 110 l, 1100 l nádobách
a 7000 l veľkoobjemových kontajneroch. Tento spôsob zberu je množstvový zber. Nech robí, čo
robí má problém s výpočtom a určením sadzby poplatku na osobu a deň ak je v obci množstvový
zber odpadu a každý má rovnako veľkú nádobu na odpad.
Predložil návrh zmeny VZN č. 3/2008, kde v § 11 sú určené dve variantné riešenia sadzieb
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady líšiace sa od seba frekvenciou
vývozov. Vzhľadom na dlhoročnú skúsenosť s tým, že nie všetkým občanom v obci vyhovuje
doteraz zavedená frekvencia vývozov odpadu 17x v roku, každých 21 dní, odporúča poslancom
zvážiť 14-dňovú frekvenciu vývozu t.j. 26 vývozov v roku, čím by sa zabezpečilo to, aby občania
neukladali odpad hlavne na tzv. štrkovisku, za ihriskom, resp. na konci ulice ku ihrisku a na iných
miestach v katastri obce.
Výšku dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za
predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2012 odporúča ponechať tak, ako je
uvedené vo VZN č. 3/2008.
K týmto návrhom otvoril starosta diskusiu.
Prítomní poslanci OZ rozobrali podrobne problematiku vývozu domového odpadu s poukázaním
na poznatky získané na pracoviskách, v rodine od príbuzných z iných obcí a miest a využitím
informácii z internetu. Po tejto diskusii navrhli, aby vývoz domového odpadu v obci bol tak ako
pred rokmi, ale v opačnom garde tj. 21 dňový cyklus v zime a 14 dňový cyklus v lete, kedy je viac
odpadu aje potrebné zobrať do úvahy aj hygienické hľadisko. Celkovo by bolo v roku 23 vývozov
a pri cene 0,0114 € za liter odpadu pri 110 l nádobe bol poplatok 28,84 €. U kontajnérov 1100 l by
pri sadzbe 0,00454 € za liter odpadu bol poplatok 115 € na rok. Paušálny poplatok, za 23 vývozov
v roku, u veľkokapacitných kontajnérov v Rómskej osade by bol 23 € na rodinu.

Ďalej poslanci OZ navrhli, aby úľavy za vývoz domového odpadu boli vo výške 50% zo sadzby
poplatku osamelo žijúcim osobám, rodinám s osobami ZŤP a darcom krvi držiteľom zlatej
a diamantovej Jánskeho plakety.
Prítomní poslanci OZ schválili navrhované uznesenie č. 42/2011 jednohlasne.
K bodu 8 - Návrh VZN č. 1/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v zariadení školského stravovania na území
obce Ostrovany
(tvorí prílohu zápisnice)
Na základe kontroly KŠÚ Prešov v MŠ v obci kontrolóri tohto úradu odporučili prijať
zriaďovateľovi MŠ dodatok k doterajšiemu VZN o výške nákladov na stravovanie v školskej
jedálni v MŠ. Ministerstvo školstva vydalo Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín od 1.9.2011.
Z uvedeného dôvodu predkladá starosta obce VZN č. 1/2011, ktorým sa určujú finančné pásma,
v našom prípade 2. finančné pásmo pre stravníkov od 2 do 6 rokov v školskej jedálni MŠ
Ostrovany. Výška nákladov na stravovanie dospelých stravníkov bola prepočítaná z nákladov v
roku 2010, kde réžia na jedno jedlo vychádza 1,42 €. Výška režijných nákladov bude opätovne
prepočítaná v januári 2012.
Poslanci OZ schválili navrhované VZN jednohlasne uznesením č. 43/2011 s účinnosťou od
1.12.2011.
K bodu 9 - Návrh inventarizácie majetku obce k 31.12.2011 a zloženia inventarizačných komisií
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na vykonanie periodickej – riadnej inventarizácie
obce ku dňu 31.12.2011 s návrhom harmonogramu a zloženia komisií. Ďalej poukázal na to, že je
povinnosť účtovnej jednotky vykonať inventarizáciu upravuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v platnom znení (§ 6 ods. 3 a §§ 29 a 30) minimálne raz za dva roky.
Inventarizuje sa:
a) majetok (v súvahe vykázaný v aktívach ako neobežný majetok a obežný majetok),
b) záväzky (v súvahe vykázaný v pasívach),
c) rozdiel majetku a záväzkov (v súvahe vykázaný v pasívach ako vlastné zdroje krytia majetku)
Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve
zodpovedá skutočnosti.
Hlavná kontrolórka obce Viera Štelbaská navrhla, aby dokladová inventarizácia sa vykonala až po
spracovaní záverečného účtu obce s termínom do 26.1.2012.
Poslanci OZ tento návrh aj návrh inventarizácie jednohlasne schválili uznesením č. 44/2011.
K bodu 10 - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ostrovany za
školský rok 2010/2011
(zverejnená na internetovej stránke obce)
Poslankyňa OZ Viera Bečaverová, ktorá je predsedníčkou Rady školy pri MŠ v Ostrovanoch
predniesla Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ostrovany za
školský rok 2010/2011, ktorú školská rada odsúhlasila a odporučila ju, zriaďovateľovi obci
Ostrovany, schváliť.
Poslanci OZ schválili túto správu uznesením č. 41/B3/2011 jednohlasne.
K bodu 11 - Návrh odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ za rok 2011
Z podkladov na zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií podľa Zásad odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstva v
Ostrovanoch starosta obce navrhuje vyplatiť ročné odmeny, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia

k tomuto bodu rokovania, vo výšky 50 % zo základnej vyplatenej odmeny s prihliadnutím na
kvalitu a aktivitu výkonu funkcie a skutočne pripravené a zrealizované akcie resp. podujatia.
Poslanci OZ tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 46/2011.
K bodu 12 - Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
Žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce, podľa VZN č. 2/2006, čl.3, písm. a/, si podal
Stanislav Dužda, bytom Ostrovany 222 na zvýšené výdavky na lieky, zúčastňuje sa kontrolných
vyšetrení u lekára v Košiciach niekedy až dvakrát týždenne.
Poslanci OZ – je preliečený z TBC podľa doložených dokladov má výdavky 10 €.
Poslanci OZ jednohlasne schválili dávku z rozpočtu obce vo výške 10 € uznesením č 46/2011.
K bodu 13 - Rôzne
Starosta obce informoval poslancov OZ o stave realizácie stredotlakových rozvodov plynu
k rozširujúcej sa IBV v obci v lokalitách Pri parku a Vyšný koniec. SPP na vybudované plynové
zariadenia obcou pred ich pripojením na existujúce rozvody a napustením plynu do potrubia
uzavrie s obcou nájomnú zmluvu za podmienky schválením nájomnej zmluvy na tieto zariadenia
obecným zastupiteľstvom.
Poslanci OZ sa v diskusii k tomuto bodu rokovania vyjadrili, aby starosta obce preveril možnosti
predaja plynárenského zariadenia nájomcovi SPP – distribúcia, a.s., Bratislava v čo najkratšom
možnom čase s poukazom na zlú finančnú situáciu, v ktorej sa obec nachádza a finančné
prostriedky z predaja za vybudované plynárenské dielo by mohla obec použiť na rozvoj technickej
infraštruktúry v obci.
Poslanci OZ jednohlasne schválili návrh uznesenia č. 47/2011.
K bodu 14 - Diskusia
Neboli diskusné príspevky.
K bodu 15 – Závery z rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom 8. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ostrovany za školský
rok 2010/2011
2. Návrh zmeny VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany a určenie výšky miestnych daní v roku
2012
3. Návrh VZN č. 1/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole a v zariadení školského stravovania na území obce
Ostrovany
4. Návrh inventarizácie majetku obce k 31.12.2011 a zloženia inventarizačných komisií
5. Návrh odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ za rok 2011
6. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
7. Rôzne
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, kontrola plnenia uznesení OZ od posledného
zasadnutia, Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

Ostrovany za školský rok 2010/2011
Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A.berie na vedomie
A1. Určenie overovateľov zápisnice – Viera Bečaverová
- Jozef Bruzda
A2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
B. schvaľuje
B1. Program 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením bodov rokovania
o Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ostrovany za školský
rok 2010/2011, ktorý predkladá riaditeľka MŠ a o návrh odmien poslancom OZ a členom komisií
pri OZ za rok 2011
B2. Návrhovú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Martin Jaco
- člen komisie
– Bartolomej Roják
- člen komisie
– Katarína Triščová
B3. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ostrovany za školský
rok 2010/2011.
2. Návrh zmeny VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany a určenie výšky miestnych
daní v roku 2012
Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A . schvaľuje
A1. zmenu VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany v 6. časti § 11 Miestny poplatok za
komunálne odpady a stavebné odpady v znení:
-množstvový zber komunálneho odpadu prostredníctvom :
- 110 l nádoby x 23 vývozov x 0,0114 €/l = 28,84 €/rok
- 110 l nádoby x 23 vývozov x 0,00454 €/l = 115 €/rok
- paušálny poplatok 23 €/rok za každého poplatníka za zber prostredníctvom veľkokapacitného
kontajnéra za 23 vývozov v roku v Rómskej osade.
A2. úľavy z poplatku obec poskytuje:
- osamelo žijúcim osobám, rodinám s osobami ZŤP a darcom krvi držiteľom zlatej
a diamantovej Jánskeho plakety.
A3. výšku dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za
predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2012 v zmysle VZN č. 3/2008
B. splnomocňuje
Starostu obce Ostrovany vyhlásením tohto dodatku vo Všeobecne záväznom nariadení obce
Ostrovany č. 3/2008.
3. Návrh VZN č. 1/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole a v zariadení školského stravovania na území obce
Uznesenie č. 43

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A . schvaľuje
VZN č. 1/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole a v zariadení školského stravovania na území obce Ostrovany v predloženom
znení s účinnosťou od 1.12.2011.
4. Návrh inventarizácie majetku obce k 31.12.2011 a zloženia inventarizačných komisií
Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A . schvaľuje
A1. Harmonogram inventarizácie majetku obce k 31.12.2010
1/ prevedenie fyzickej inventarizácie
T: do 16.12.2011
Z: predseda IK
2/ porovnanie s účtovným stavom - vyčíslenie prebytkov, mánk a návrh na vyradenie
T: do 16.12.2011
Z: predseda IK
3/ spracovanie inventarizačných hárkov a návrh na vyradenie
T: 19.12.2011
Z: adm. prac. obce
4/ zhodnotenie návrhov na vyradenie inventára vyraďovacou komisiou
T: do 19.12.2011
Z: predseda VK
5/ dokladovej inventarizácie
T: do 19.12.2011
Z: predseda VK
A2/ Zloženie inventarizačných komisií
1/ Inventarizačná komisia pre OcÚ, bytový fond, PZ, OK a MŠ
- predseda komisie – TRIŠČOVÁ Katarína
- člen komisie
- JACO Martin
- člen komisie
- BRUZDA Jozef
- zodpovedný pracovník - Ing. Revák Cyril za OcÚ
Bc. Daniela Kolarčíková za MŠ
2/ Inventarizačná komisia pre vykonanie dokladovej inventarizácie:
- predseda komisie – ROJÁK Bartolomej
- člen komisie
- DUŽDA Dezider
- člen komisie
- ŠVEC Rastislav
- zodpovedný pracovník - Ing. Cyril Revák
- Lukáčová Martina
3/ Vyraďovacia komisia:
- predseda komisie – BEČAVEROVÁ Viera
- člen komisie
- KALEJA Miroslav
- člen komisie
- DUŽDA Elemír
5. Návrh odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ za rok 2011
Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
podľa § 3 ods. 2/ a 4/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch

a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch
A . schvaľuje
A1. Poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí vykonávajú funkciu predsedov komisií, ročnú
odmenu vo výšky 50 % zo základnej vyplatenej odmeny s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu
výkonu funkcie:
- Bartolomej Roják – 7 €,
- Katarína Triščová – 31,50 €
A2. Poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí vykonávajú funkciu členov komisií a ostatným
členom komisií, ročnú odmenu vo výške 50 % zo základnej vyplatenej odmeny s prihliadnutím na
kvalitu a aktivitu výkonu funkcie:
- Katarína Triščová – 30 €
- Viera Bečaverová – 27,50 €
- Martin Jaco – 20 €
- Marián Trišč – 27,50 €
- Monika Jacová – 15 €
- Matúš Kolarčík – 15 €
- Katarína kolarčíková – 15 €
- Lucia Nakatová – 17,50 €
- Anna Olejníková – 27,50 €
- Bartolomej Roják – 2,50 €
- Jozef Bruzda – 5 €
- Emil Kriška – 5 €
6. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A . schvaľuje
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.3, písm. a/
pre Stanislava Duždu, bytom Ostrovany 222 vo výške 10 € na zvýšené náklady na lieky podľa
predložených dokladov.
7. Rôzne
Uznesenie č. 47
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A . schvaľuje
A1. Prenájom STL plynovodov, vybudovaných obcou Ostrovany, SPP – distribúcia, a.s.,
Bratislava.
A2. Predmet prenájmu:
- STL plynovod na vetve „Vyšný koniec“ D 50 o dĺžke 147,80 m, na parcele registra CKN číslo
207/2, miestna komunikácia, ktorá je vo vlastníctve obce Ostrovany LV 450,
- STL plynovod na vetve „Pri parku“ D 50 o dĺžke 268,70 m, na parcele registra CKN číslo 6/6,
miestna komunikácia, ktorá je vo vlastníctve obce Ostrovany LV 450.
B. poveruje
B1. Starostu obce, aby vykonal potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a podpísaním nájomnej zmluvy o prenájme
STL plynovodov, vybudovaných obcou Ostrovany, SPP – distribúcia, a.s., Bratislava.
B2. Starostu obce preveriť možnosti predaja plynárenského zariadenia nájomcovi SPP –
distribúcia, a.s., Bratislava v čo najkratšom možnom čase s poukazom na zlú finančnú situáciu,

v ktorej sa obec nachádza a finančné prostriedky z predaja za vybudované plynárenské dielo by
mohla obec použiť na rozvoj technickej infraštruktúry v obci.
K bodu 16 - Záver
Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch poďakoval starosta obce poslancom
a všetkým prítomným za účasť na 7. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a
zasadnutie ukončil.

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k

Overovatelia zápisnice:
Dezider Dužda
Katarína Triščová
Zapísala:
Martina Lukáčová

- PRÍLOHY -

.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 1.12.2011
Číslo programu rokovania : 7

K návrhu zmeny VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany a určenie výšky miestnych
daní v roku 2012

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. schvaľuje
A1. zmenu VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany v 6. časti § 11 Miestny poplatok za
komunálne odpady a stavebné odpady v predloženom znení – variantné riešenie .......... .
A2. výšku dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za
predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2012 v zmysle VZN č. 3/2008
Ostrovany november 2011
Dôvodová správa:
A1.
Obec Ostrovany v súčasnosti likviduje odpad z domácnosti zbieraný v 110 l, 1100 l nádobách
a 7000 l veľkoobjemových kontajneroch. Tento spôsob zberu je množstvový zber. Nech robím, čo
robím mám problém s výpočtom a určením sadzby poplatku na osobu a deň ak je v obci
množstvový zber odpadu a každý má rovnako veľkú nádobu na odpad.
V prílohe je návrh zmeny VZN č. 3/2008 a v § 11 sú určené dve variantné riešenia sadzieb
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady líšiace sa od seba frekvenciou
vývozov. Vzhľadom na dlhoročnú skúsenosť s tým, že nie všetkým občanom v obci vyhovuje
doteraz zavedená frekvencia vývozov odpadu 17x v roku, každých 21 dní, odporúčam poslancom
zvážiť 14-dňovú frekvenciu vývozu t.j. 26 vývozov v roku, čím by sa zabezpečilo to, aby občania
neukladali odpad hlavne na tzv. štrkovisku, za ihriskom, resp. na konci ulice ku ihrisku a na iných

miestach v katastri obce. Odporúčam poslancom obce návrh dôkladne preštudovať a prípadné
otázky a návrhy predniesť na zasadnutí OZ.
A2.
Výšku dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za
predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2012 odporúčam ponechať tak, ako
je uvedené vo VZN č. 3/2008.

N Á V R H
Dodatok VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Ostrovany
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch uznesením č. ..../2011 na svojom 8. riadnom zasadnutí dňa
1.12.2011 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
a zákona č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenia obce Ostrovany č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany prijaté
uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch č. 56/2008 sa mení nasledovne:

ŠIESTA ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 11
(1) Sadzba poplatku je určená :
Variant A
- 0,0114 € za 1 liter komunálneho odpadu likvidovaného prostredníctvom 110 l nádoby.
Výška poplatku 21,30 €/rok za každú odpadovú nádobu sa určuje ako súčin frekvencie
vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby a to :
17 vývozov x 0,0114 €/liter x 110 litrov = 21,301 € .
- 0,00454 € za 1 liter komunálneho odpadu likvidovaného prostredníctvom 1100 l nádoby.
Výška poplatku 84,90 €/rok za každú odpadovú nádobu sa určuje ako súčin frekvencie
vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby a to :
17 vývozov x 0,00454 €/liter x 1100 litrov = 84,898 € .
- paušálny poplatok 17 €/rok za zber komunálneho odpadu likvidovaného
prostredníctvom veľkokapacitného kontajnera s frekvenciou vývozu podľa potreby.
Variant B
- 0,0114 € za 1 liter komunálneho odpadu likvidovaného prostredníctvom 110 l nádoby.
Výška poplatku 32,60 €/rok za každú odpadovú nádobu sa určuje ako súčin frekvencie
vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby a to :

26 vývozov x 0,0114 €/liter x 110 litrov = 32,604 € .
- 0,00454 € za 1 liter komunálneho odpadu likvidovaného prostredníctvom 1100 l nádoby.
Výška poplatku 129,84 €/rok za každú odpadovú nádobu sa určuje ako súčin frekvencie
vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby a to :
26 vývozov x 0,00454 €/liter x 1100 litrov = 129,844 € .
- paušálny poplatok 26 €/rok za zber komunálneho odpadu likvidovaného prostredníctvom
veľkokapacitného kontajnera s frekvenciou vývozu podľa potreby.
(2) Úľavy z poplatku obec poskytuje osamelo žijúcim osobám nad 70 rokov a ZŤP osamelo
žijúcim a to vo výške 50% zo sadzby poplatku.
(3) Poplatok sa platí v troch rovnomerných splátkach a to najneskôr do 31. marca, 30.
septembra a 30. novembra kalendárneho roka, alebo jednorázovo do pokladne obce.
(4) Daňovník oznámi vznik a zánik daňovej povinnosti bezprostredne pred začatím resp.
ukončením poplatkovej povinnosti na obecnom úrade miestne príslušného správcu miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde tento poplatok aj zaplatí.
(5) Ak poplatník obci preukáže na základe hodnoverných podkladov,
a/ že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b/ že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní,
obec odpustí poplatníkovi poplatok za toto obdobie.
(1) Ak poplatník nevyprodukuje odo dňa vývozu komunálneho odpadu žiadny odpad je povinný
písomne, na výzvu správcu miestneho poplatku, hodnoverne preukázať akým spôsobom
komunálny odpad zlikvidoval. Nepredloženie hodnoverného písomného vyhlásenia o likvidácii
komunálneho odpadu je považované za porušenie tohto VZN.
Čl. II
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce Ostrovany vyhlásením tohto dodatku vo
Všeobecne záväznom nariadení obce Ostrovany č. 3/2008.
Čl. III
Účinnosť
Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 1.1.2012.

Ing. Cyril Revák
starosta obce

návrh VZN bol vyvesený na úradnú tabuľu: 14.11.2011
návrh VZN bol zvesený z úradnej tabule:

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
v Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 1.12.2011
Číslo programu rokovania : 8

K návrhu VZN č. 1/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole a v zariadení školského stravovania na území obce
Ostrovany

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. schvaľuje
VZN č. 1/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole a v zariadení školského stravovania na území obce Ostrovany v predloženom
znení s účinnosťou od 1.12.2011

Ostrovany november 2011

Dôvodová správa:
Ministerstvo školstva vydalo Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín od 1.9.2011.
Predkladám Vám VZN, ktorým sa určujú finančné pásma, v našom prípade 2. finančné pásmo pre
stravníkov od 2 do 6 rokov v školskej jedálni MŠ Ostrovany. Výška nákladov na stravovanie
dospelých stravníkov bola prepočítaná z nákladov v roku 2010, kde réžia na jedno jedlo vychádza
1,42 €. Výška režijných nákladov bude opätovne prepočítaná v januári 2012. Odporúčam
poslancom si predmetné VZN preštudovať a prípadné otázky a návrhy predložiť na rokovaní OZ.

NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, ustanovením § 28 ods. 6, § 139 a nasl., zákona číslo 245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v y d á v a toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 1/2011
ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole a v zariadení školského stravovania na území
obce Ostrovany
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Týmto nariadením sa upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
v materskej škole a za poskytovanie stravy v zariadení školského stravovania.
Čl. 2
Vyživovacia povinnosť
Rodič dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prispieva:
1) na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len „MŠ“),
2) na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“).
Čl. 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 3,32 €.
2) Príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Pri neuhradení
poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce dva mesiace bude dieťa z materskej školy
vylúčené na základe rozhodnutia riaditeľa.
Čl.4
Oslobodenie od uhrádzania príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt v materskej škole
1) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pre plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
2) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia riaditeľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, čo vyjadrí preukázateľným
písomným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
Čl. 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie
stravy v školskej jedálni
1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na výživové dávky odporúčané Ministerstvom školstva SR. V školskej jedálni sa
stravujú aj zamestnanci škôl a školských zariadení.
2) Výška nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov od 1.12.2011:
Druh platby
a)Strava pre dieťa v MŠ :
Desiata
obed
olovrant
Spolu:
b)Ostatní stravníci
-zamestnanci MŠ a ŠJ - obed
- iní stravníci - obed

eur

eur

Celodenná prevádzka
0,26
0,64
0,22
1,12

Poldenná prevádzka
0,26
0,64
0,90

1,12
1,12

3) Výška príspevku v školskej jedálni pre ostatných stravníkov je:
a) zamestnanec materskej školy a školskej jedálne – 2,54 €/obed
z toho: príspevok zamestnanca
0,70 €
príspevok zamestnávateľa 55% z hodnoty jedla
1,40 €
príspevok zo sociálneho fondu
0,44 €
b) iní stravníci (fyzické osoby) - 2,54 €/obed (1,12 € + réžia 1,42 €).
4) Výška nákladov na čiastočnú úhradu surovín pre deti v hmotnej núdzi, ak zákonný zástupca
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
v hmotnej núdzi v zmysle zákona č.601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa realizuje podľa aktuálnych osobitných
predpisov, o čom bude zákonný zástupca informovaný pri predložení uvedených dokladov.
5) Príspevok za stravu dieťaťa platí zákonný zástupca a dospelý stravník za seba do 23. dňa
v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac. Na mesiac september platí zákonný zástupca a
dospelý stravník za seba príspevok najneskôr do 20. 8. Úhrada stravy pre zamestnancov sa
realizuje podľa Zákonníka práce.
6) Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví vedúca (riaditeľka) školskej jedálne interným predpisom.
Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy
školskej jedálne.
7) Veľkosť porcie dospelej osoby, t.j.: zamestnanca školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je zhodná s normou žiaka vo veku 15-19 rokov. Školská
jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách.

Čl. 12
Záverečné ustanovenie
1) Rozhodnutia vydané riaditeľom školy alebo školského zariadenia v rámci plnenia povinností v
zmysle tohto VZN vydá riaditeľ školy alebo školského zariadenia v súlade s ustanoveniami
správneho poriadku.
2) Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením.
3) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch
uznesením číslo ../2011 dňa 1.12.2011 a nadobúda účinnosť 1.12.2011.
4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto
VZN.

V Ostrovanoch 1.12.2011

Ing. Cyril Revák
starosta obce

návrh VZN bol vyvesený na úradnú tabuľu: 14.11.2011
návrh VZN bol zvesený z úradnej tabule:

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 1.12.2011
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.20110 a zloženia
inventarizačných komisií

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Ostrovanoch
po prerokovaní
1. s c h v a ľ u j e
harmonogram inventarizácie majetku obce k 31.12.2011 a zloženie inventarizačných komisií

Ostrovany november 2011
Dôvodová správa:
Povinnosť účtovnej jednotky vykonať inventarizáciu upravuje zákon č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v platnom znení (§ 6 ods. 3 a §§ 29 a 30).
Inventarizuje sa:
a) majetok (v súvahe vykázaný v aktívach ako neobežný majetok a obežný majetok),
b) záväzky (v súvahe vykázaný v pasívach),
c) rozdiel majetku a záväzkov (v súvahe vykázaný v pasívach ako vlastné zdroje krytia majetku)
Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve
zodpovedá skutočnosti.Nariaďujem vykonať periodickú – riadnu inventarizáciu ku dňu, ku
ktorému sa vykonáva účtovná závierka t.j. k 31.12.2011.

Vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie hospodárskych
prostriedkov k 31.12.2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Na základe zákona č. 431/2002 Z. z.. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
nariaďujem
vykonať fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku obce Ostrovany ku dňu 31.12.2011.
Inventarizácia bude zahŕňať inventarizáciu fyzickú a dokladovú majetku obce.
Inventarizačné komisie vykonajú fyzickú inventúru súpisom na inventárne hárky, ktoré
porovnajú s účtovným stavom. Dokladovú inventarizáciu preverením u nehmotného materiálu
od vzniku až po deň inventarizácie. Pre porovnanie fyzického stavu s účtovným stavom k
dátumu inventarizácie predložené účtovné knihy (inventárne knihy).
V roku 2011 Obecný úrad v Ostrovanoch zabezpečí prevedenie inventarizácie:
- budova obecného úradu a bytový fond obce (rómske bytovky), obecná knižnica a materská
škola.
Harmonogram inventarizácie hospodárskych prostriedkov za rok 2011 ku dňu 31.12.2011:
1/ prevedenie fyzickej a dokladovej inventarizácie
T: do 16.12.2011
Z: predseda IK
2/ porovnanie s účtovným stavom - vyčíslenie prebytkov, mánk a návrh na vyradenie
T: do 16.12.2011
Z: predseda IK
3/ spracovanie inventarizačných hárkov a návrh na vyradenie
T: 19.12.2011
Z: adm. prac. obce
4/ zhodnotenie návrhov na vyradenie inventára vyraďovacou komisiou
T: do 19.12.2011
Z: predseda VK

November 2011
Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce

Návrh na zloženie inventarizačných komisií na prevedenie ročnej
inventarizácie majetku obce Ostrovany k 31.12.2011
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Starosta obce predkladá poslancom obecného zastupiteľstva návrh na zloženie
inventarizačných komisií na prevedenie ročnej inventarizácie, fyzickej a dokladovej, majetku
obce k 31.12.2011 v tomto zložení:
1/ Inventarizačná komisia pre OcÚ, bytový fond, PZ, OK a MŠ
- predseda komisie – TRIŠČOVÁ Katarína
- člen komisie
- JACO Martin
- člen komisie
- BRUZDA Jozef
- zodpovedný pracovník - Ing. Revák Cyril za OcÚ
Bc. Daniela Kolarčíková za MŠ
2/ Inventarizačná komisia pre vykonanie dokladovej inventarizácie:
- predseda komisie – ROJÁK Bartolomej
- člen komisie
- DUŽDA Dezider
- člen komisie
- ŠVEC Rastislav
- zodpovedný pracovník - Ing. Cyril Revák
- Lukáčová Martina
3/ Vyraďovacia komisia:
- predseda komisie – BEČAVEROVÁ Viera
- člen komisie
- KALEJA Miroslav
- člen komisie
- DUŽDA Elemír

-
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