
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 6/2011 

zo dňa 3.3.2011 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Elemír Duţda  

                                                                –  Viera Bečaverová 

            A2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová  

            A3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

      A4. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

      A6. Správu mandátovej a volebnej komisie o overení platnosti zloţenia sľubu   

             a o nezlučiteľnosti s funkciami novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a o   

             výsledkoch a platnosti doplňujúcej voľby členov komisií OZ z obyvateľov obce 

 

       

       B. KONŠTATUJE, ŽE  

 

    

   Novozvolení  poslanci obecného zastupiteľstva Elemír Duţda  a Miroslav Kaleja  zloţili    

      zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

  

C. SCHVAĽUJE 

 

            C1. Program 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

            C2. Doplnenie programu zasadnutia o bod – Návrh na zvýšenie stravnej jednotky v MŠ a ŠZŠ 

      C3. Návrhovú komisiu v zloţení: 

                                                          - predseda komisie – Jozef Bruzda 

                                                                - člen komisie – Katarína Triščová 

                                                                - člen komisie – Dezider Duţda 

      C4. Doplnenie mandátovej a volebnej komisie o člena: 

                                                                - člen komisie – Bartolomej Roják 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Overovatelia:   

      

Elemír Dužda 

 

Viera Bečaverová 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 7/2011 

zo dňa 3.3.2011 

 

 

 

k návrhu na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva 

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

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

po prerokovaní na základe ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov   

 

 

A. VOLÍ 

 

      A1. Za členov komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeţe a športu 

             - Marián Trišč 

             - Marcela Jacová 

             - Matúš Kolarčík 

             - Katarína Kolarčíková 

             - Monika Dvorščáková 

             - Lucia Nakatová 

             - Anna Olejníková  

 

      A2. Za členov komisie na ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia 

             - Elemír Duţda – sekretár komisie 

             - Stanislav Jaco 

             - Cyril Kaleja-Januv  

             - Jozef Spišák ml.  

             - Anton Kucko             

 

      A3. Za členov komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce      

             - Miroslav Kaleja – poslanec OZ 

             - Kriška Emil, Mgr.  

             - Alfonz Kolarčík 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Overovatelia:                                                                         

 

Elemír Dužda 

 

Viera Bečaverová 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 8/2011 

zo dňa 3.3.2011 

 

k návrhu na prerokovanie zriadenia  komisie no ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov a voľba jej členov   

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

A . ZRIAĎUJE 

 

      - komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

B . VOLÍ 
 

      - za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov   

        poslancov OZ: 

        - Vieru Bečaverovú  - za KDH 

        - Jozefa Bruzdu               - za SDKÚ-DS 

        - Dezidera Duţdu  - za SRK 

        - Katarínu Triščovú      - za SMER-SD 

 

C. ŽIADA 
 

    1. Starostu obce zadefinovať Komisiu OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu pri výkone  

        funkcií verejných funkcionárov v Štatúte obce Ostrovany a Rokovacom poriadku obecného   

        zastupiteľstva 

    2. Starostu obce zvolať 1. zasadnutie Komisie OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu  pri   

        výkone funkcií verejných funkcionárov  v lehote do  15.3.2011 

    3. Starostu obce a členov Komisie OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu  pri  výkone   

        funkcií verejných funkcionárov  vypracovať rokovací poriadok, ktorým sa bude  riadiť počas  

        funkčného obdobia 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

Overovatelia:                                                                         

 

Elemír Dužda 

 

Viera Bečaverová 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 9/2011 

zo dňa 3.3.2011 

 

 

k návrhu na prerokovanie plnenia rozpočtového provizória rozpočtu obce na rok 2011 

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

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

po prerokovaní 

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

     Plnenie rozpočtového provizória hospodárenia obce v roku 2011 do schválenia rozpočtu obce na  

     rok 2011 a to: 

     -  rozpočtové príjmy do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 budú mesačne do výšky max. 1/12    

  výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2010 

     -  rozpočtové príjmy rozpočtu obce v roku 2010 boli vo výške 618941,78 €, z toho 1/12 je   

        51578,48 € 

     -  rozpočtové príjmy do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 boli za dva mesiace vo výške   

        77 239,72 € z toho v mesiaci január 2011 príjmy vo výške 38671,59 €  a v mesiaci február   

        2011 príjmy vo výške 38568,13 € . 

     -  rozpočtové výdavky do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 budú mesačne do  výšky max.      

  1/12  výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2010 

     -  rozpočtové výdavky rozpočtu obce v roku 2010 boli vo výške 535708,66 €, z toho 1/12 je   

        44642,39 € 

     -  rozpočtové výdavky do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 boli za dva mesiace vo výške  

        46770,11 € z toho v mesiaci január 2011 výdavky vo výške 11635,46 €  a v mesiaci február   

        2011 príjmy vo výške 355134,65 € . 

Plnenie rozpočtového  provizória bolo v stanovených limitoch.  

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:                                                                        

 

Elemír Dužda 

 

Viera Bečaverová 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 10/2011 

zo dňa 3.3.2011 

 

 

k návrhu na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2011 a viacročného rozpočtu na roky 2011-2013 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

A. SCHVAĽUJE 

 

     A1. Programový rozpočet obce na rok 2011 a viacročný rozpočet na roky 2011 – 2013 

 

     A2. Úpravy v programovom rozpočte na rok 2011: 

            - 0116 637012    z 500 € zvýšiť na 1000 € 

            - 0116 711003       500 € presunúť z kapitálových výdavkov do beţných výdavkov obce  

 

     A3. Preveriť telefón v MŠ – opodstatnenosť jestvujúceho paušálu 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                        

 

Elemír Dužda 

 

Viera Bečaverová 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 11/2011 

zo dňa 3.3.2011 

 

 

k prerokovaniu ţiadosti právnických a fyzických osôb  

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

     A1. Ţiadosť TJ INTER Ostrovany  o dotáciu na  činnosť futbalového klubu, dospelí a ţiaci, v roku     

            2011 – dotácia vo výške 3500 € - zvyšné finančné prostriedky oproti ţiadosti pouţije obec na   

            elektrickú prípojku a vybavenie šatní a spŕch pre TJ Inter Ostrovany.   

     A2. Ţiadosť  Mgr. Mareka Rojáka, Ostrovany 110 o dotáciu pre pútnikov na púť k hrobu sv.   

            Kozmu a Damiána do Ríma – dotácia vo výške 2000 € s podmienkou jej vyuţitia výhradne pre   

            obyvateľov obce. 

     A3. Ţiadosť Miroslava Duţda, Ostrovany 187 o poskytnutie dotácie  na zakúpenie  mikrofónov,   

            reproduktorov a stojanov pre hudobnú skupinu s vyuţitím na kultúrne podujatia, oslavy a pod.   

             – dotácia vo výške 700 €. 

     A4. Ţiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi – cirkevnej rady Ostrovany  o finančný príspevok na   

            zveľadenie interiéru sakristie a chrámu – dotácia vo výške 4000 €. 

     A5. Ţiadosť  Ivety Giňovej, Ostrovany 186 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce  

            na nákup okuliarov – dioptrická pomôcka –  príspevok vyplatiť po doloţení dokladov o nákupe  

            tejto pomôcky. 

     A6. Ţiadosť  Miroslava Kaleju, Ostrovany 192 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu   

             obce – príspevok vo výške 50 € na lieky a stravu – liečba cukrovky. 

     A7. Ţiadosť Miroslava Duţdu, Ostrovany 171 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu     

            obce – príspevok vo výške 50 € na lieky a stravu – liečba leukémie a cukrovky. 

     A8. Ţiadosť Bartolomeja  Duţdu, Ostrovany 171 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu    

            obce – príspevok vo výške 50 € na lieky a stravu. 

     A9. Ţiadosť Marcely Duţdovej, Ostrovany 231 o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu  

            obce – príspevok vo výške 50 € na lieky a stravu. 

 

B. ŽIADA 

 

     B1. Starostu obce  preveriť dôvod pozastavenie dávky v hmotnej núdzi ţiadateľa Elemíra Duţdu,   

            Ostrovany 190. 

     B2. Starostu obce  preveriť vlastníka pozemku pod autobusovou zástavkou na kriţovatke v centre   

            obce – ţiadosť Márie Spišákovej, Ostrovany 148 o nápravu – pozemok pod zastávkou SAD   

            v centre obce. 

Informovať o zistených skutočnostiach obecné zastupiteľstvo na najbliţšom zasadaní obecného 

zastupiteľstva. 



C. UKLADÁ 

 

     C1. Komisii na ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia a poslancom z Rómskej osady   

            preveriť situáciu s verejným osvetlením a poriadku pod ním vo večerných hodinách pri  

            rodinnom dome ţiadateľa Bartolomeja Bileho, Ostrovany 179 v termíne do 15.3.2011 – správu  

            o stave a návrh riešenia predloţiť na najbliţšom zasadnutí obecného zastupiteľstva .  

 

D. ZAMIETA 

 

     D1. Ţiadosť Miroslava Kostolníka, Raţňany 56 o povolenie na zriadenie  prevádzky herne  v obci   

            s podporou petície občanov obce.. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:                                              

 

 Elemír Dužda 

 

Viera Bečaverová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 12/2011 

zo dňa 3.3.2011 

 

 

k prerokovaniu návrhu na zvýšenie stravnej jednotky v MŠ a ŠZŠ 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

     Zvýšenie stravnej jednotky v materskej škole na hodnotu 1,14 € a špeciálnej základnej škole na 

1,04 € ako spoluúčasť rodiča, ktorá prispeje k skvalitneniu stravy v týchto zariadeniach  

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                              

                                                

Elemír Dužda 

 

Viera Bečaverová 

 


