OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 9. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 48/2012
zo dňa 1.3.2012

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE
A1. Určenie overovateľov zápisnice – Bartolomej Roják
- Dezider Dužda
A2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

B . SCHVAĽUJE
B1. Program 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
B2. Návrhovú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Rastislav Švec
- člen komisie
– Martin Jaco
- člen komisie
– Viera Bečaverová

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Dezider Dužda
Bartolomej Roják

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 9. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 49/2012
zo dňa 1.3.2012

K návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a viacročného rozpočtu na roky 2012-2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Po prerokovaní
A. SCHVAĽUJE
A1. Záväzný rozpočet obce na rok 2012 ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov v sume
412 100 € a informatívny viacročný rozpočet na roky 2013 a 2014
A2. Úpravu návrhu rozpočtu obce vo výdavkovej a príjmovej časti:
- znížiť výdavky transfér pre TJ z 5000 € na 3700 €,
- zvýšiť výdavky poplatky banke z 1000 € na 10 000 €,
- doplniť výdavky – finančné operácie – splátka istiny úveru 29 000 €,
- doplniť výdavky položku 0840 dotácie občianskym združeniam 1100 €,
- znížiť kapitálové výdavky zo 151 100 € na 108 800 €,
- upraviť v príjmovej časti finančné operácie zo 40 000 € na 35 500 €.
A3. Zverejnenie zoznamu dlžníkov obce na obecných daniach a poplatkoch presahujúcich sumu
u fyzických osôb 166 € a u právnických osôb 1660 €.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Dezider Dužda
Bartolomej Roják

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 9. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 50/2012
zo dňa 1.3.2012

K návrhu Zásad, ktorými sa určuje výška a spôsob úhrady poplatkov za poskytované služby na území
obce Ostrovany
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní
A. SCHVAĽUJE
A1. Zásady, ktorými sa určuje výška a spôsob úhrady poplatkov za poskytované služby na území
obce Ostrovany v predloženom znení s účinnosťou od 1.3.2012.
A2. Doplniť do Zásad, ktorými sa určuje výška a spôsob úhrady poplatkov za poskytované služby na
území obce Ostrovany:
- § 2 ods. 5 - Pre podnikateľov a živnostníkov platia dvojnásobné sadzby.
- § 5 ods. 2 a § 7 ods. 2 – v texte vyškrtnúť kanalizácie.
- § 10 ods. 3 – písomne e-mailom, osobne, telefonický, faxom a relácia bude odvysielaná až po
úhrade poplatku.
- § 11 ods. 3 – zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Dezider Dužda
Bartolomej Roják

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 9. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 51/2012
zo dňa 1.3.2012

K návrhu na odpredaj majetku obce Ostrovany
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní
A. SCHVAĽUJE
Odpredaj energetických rozvodov a zariadenia, ktoré sú súčasťou distribučnej siete, využívané na
distribúciu elektriny domácnostiam vo vlastníctve obce Ostrovany vybudované ako SO 05
Sekundárna vzdušná sieť NN v roku 2005 za cenu stanovenú znaleckým posudkom pre VSD, a.s.,
Mlynská 31, Košice.

B. POVERUJE
Starostu obce, aby vykonal potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu
realizácie zhora uvedeného uznesenia a podpísaním kúpnej zmluvy za cenu stanovenú znaleckým
posudkom pre VSD, a.s., Mlynská 31, Košice.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Dezider Dužda
Bartolomej Roják

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 9. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 52/2012
zo dňa 1.3.2012

k prerokovaniu žiadosti fyzických a právnických osôb
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A . SCHVAĽUJE
A1. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,
ods. 3, písm. a/ pre Františka Duždu, bytom Ostrovany 172 vo výške 50 € na zvýšené náklady na
lieky podľa predložených dokladov.
A2. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,
ods. 3, písm. a/ pre Irenu Bilu a manžela Bartolomeja Bilého, Ostrovany 179 vo výške 100 € na
zvýšené náklady na lieky podľa predložených dokladov.
A3. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový
klub TJ Inter Ostrovany na futbalovú sezónu jar-jeseň 2012 pre dospelých a žiacke mužstvo vo
výške 3700 € s podmienkou vyrovnania 85,47 € do pokladne obce – vrátení nezúčtovaných
finančných prostriedkov z dotácie v roku 2011, písomnou zárukou klubu, že v roku 2012 nebude
žiadať ďalšie finančné zdroje z rozpočtu obce a vyplatenie záloh bude viazané na súhlas hlavnej
kontrolórky obce po vykonaní kontroly zúčtovania záloh.
A4. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre OZ Domka,
v Šarišských Michaľanoch na materiálne zabezpečenie a akcie pre deti a mládež z obce
Ostrovany.
A5. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany a MSČK Ostrovany na kultúrne podujatie „Deň obce 2012“, zabezpečenie kultúrneho
programu a umeleckých súborov vo výške 600 €.
B. ZAMITA
B1. Žiadosť Anny Kalejovej, Ostrovany 175 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obcestarobný dôchodca – na lieky. Neuhradené dane a poplatky za predchádzajúce roky, VZN č.
2/2006, čl.3.
B2.Žiadosť Peštu Radúza, Ostrovany 201 – možnosť odkúpiť pozemok na stavbu RD – má postavené
základy a múry v katastri obce Ražňany. Opakovaná žiadosť, pozemky v štádiu riešenia s cirkvou.

B3. Žiadosť Heleny Bilej, Ostrovany 185 - o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce –
vdovský dôchodok – na lieky. Neuhradené dane a poplatky za predchádzajúce roky, VZN č.
2/2006, čl.3.
B4. Žiadosť Heleny Duždovej, Ostrovany 193 – o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce – invalidný dôchodok – na lieky. Neuhradené dane a poplatky za predchádzajúce roky, VZN
č. 2/2006, čl.3.
B5. Žiadosť Miroslav Kaleja, Ostrovany 192 - o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce- invalidný dôchodok – na lieky. Neuhradené dane a poplatky za predchádzajúce roky, VZN
č. 2/2006, čl.3. Exekučné zrážky z dôchodku.
B6. Žiadosť Stanislava Duždu, Ostrovany 222 - o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce – na lieky. Liečený na epilepsiu, žije v bytovke spolu s otcom. Neuhradené dane a poplatky
za predchádzajúce roky, VZN č. 2/2006, čl.3.
B7. Žiadosť Miroslava Duždu, Ostrovany 187 - Kresťanské spoločenstvo Evanjelium - o finančnú
pomoc vo výške 1500 € na zateplenie modlitebne – nelegálna čierna stavba.
C. NAVRHUJE
k žiadosti Jána Beliša, Mgr. Sabinov a jeho brata Mareka Beliša Bzenov 79 - o pomoc a zrealizovanie
odstránenia vzdušného vysokého napätia a jeho uloženie do zeme resp. kábla na pozemku na ktorom
chcú začať s výstavbou rodinných domov (vedľa Jozefa Jendreka) – vypracovať štúdiu o prekládke
VN siete a jej odsúhlasenia VSD ako aj spôsob financovania tejto prekládky a spôsobom financovania
kompletných inžinierskych sietí v tejto lokalite.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Dezider Dužda
Bartolomej Roják

