
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 26/2011 

zo dňa 14.9.2011 

 

 

 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice –  Katarína Triščová   

                                                                -   Elemír Dužda 

 

            A2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová 

 

            A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

       

            A4. Správu o zúčtovaní dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Ostrovany na činnosť TJ Inter  

                   a športových podujatí telovýchovných jednôt k 31.7.2011 

 

 

        B . SCHVAĽUJE 

 

             B1. Program 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

       B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: 

                    - predseda komisie – Jozef Bruzda 

                    - člen komisie         – Rastislav Švec 

                    - člen komisie         – Viera Bečaverová 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

   

Overovatelia:    

 

Katarína Triščová   

 

Elemír Dužda 

 

 

 

  



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 27/2011 

zo dňa 23.6.2011 

 

 

 

K návrhu na voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom 

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

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

 

 

 

A . VOLÍ 

 

  Za zástupcu starostu obce Bartolomeja Rojáka poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

B. ŽIADA 

 

Starostu obce určiť rozsah zastupovania starostu jeho zástupcom v písomnom poverení zástupcu 

starostu starostom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:    

 

Katarína Triščová   

 

Elemír Dužda 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 28/2011 

zo dňa 14.9.2011 

 

 

 

K návrhu na  určenie dôvodov hodných osobitného zreteľa pri predaji a prenájme pozemkov vo    

vlastníctve obce  

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

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

 

 

A.  URČUJE 

 

pri predaji a prenájme pozemkov vo vlastníctve obce  Ostrovany ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov : 

 

A1. udržiavaný a oplotením ohraničený pozemok, pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý 

bol v dlhodobom  užívaní žiadateľom s trvalým pobytom v obci, 

 

A2. pri nájomnej zmluve platnej min. 10 rokov, ktorá obsahuje následný odpredaj do vlastníctva 

nájomcovi. 

 

 

B. ŽIADA 

 

Starostu obce pripraviť návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ostrovany 

a majetkom štátu, ktorý užíva obec a návrh v zmysle poslednej novely zákona 138/1991 Zb. o majetku 

obcí a predložiť ich na prerokovanie na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

    

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

Overovatelia:    

 

Katarína Triščová   

 

Elemír Dužda                                                                      



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 29/2011 

zo dňa 14.9.2011 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie zámeru predaja majetku obce 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

 - predaj majetku obce Ostrovany za cenu 4,34 €/m² a to: 

 

A1.  parc. CKN č. 273/5, zastavaná plocha o výmere  34 m²,  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre 

Jána Kaleju,  082 22 Ostrovany 198, za cenu 147,56 €. 

A2.  parc. CKN č. 274, zastavaná plocha o výmere  55 m² a parc. CKN č. 285/25, zastavaná plocha 

o výmere  76 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Lukáša Kaleju a manželku Žanetu, 

082 22 Ostrovany 192, za cenu 568,54 €. 

A3. parc. CKN č. 275, zastavaná plocha o výmere  59 m² a parc. CKN č. 285/32, zastavaná plocha 

o výmere 70 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Jána Kaleju-Januva a manželku 

Máriu,  082 22 Ostrovany 215, za cenu 559,86 €. 

A4. parc. CKN č. 276, zastavaná plocha o výmere  48 m² v celosti a parc. CKN č. 285/33, zastavaná 

plocha o výmere 273 m² v podiele 1/2, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade 

s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Miroslava 

Duždu a manželku Júliu, 082 22 Ostrovany 171, za cenu 800,74 €. 

 A5. parc. CKN č. 280, zastavaná plocha o výmere  55 m² v podiele 1/2  a parc. CKN č. 285/35, 

zastavaná plocha o výmere 267 m² v podiele 1/2, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade 

s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Miroslava 

Kaleju a  manželku Boženu, 082 22 Ostrovany 200, za cenu : 818,09 €. 

A6. parc. CKN č. 280, zastavaná plocha o výmere  55 m² v podiele 1/2  a parc. CKN č. 285/35, 

zastavaná plocha o výmere 267 m² v podiele 1/2, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade 

s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Máriu 

Kalejovu-Januvovu a  manžela Milana, 082 22 Ostrovany 182, za cenu 698,74 €. 

A7. parc. CKN č. 281, zastavaná plocha o výmere  70 m² a parc. CKN č. 285/36, zastavaná plocha 

o výmere 301 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 



neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Františka Duždu  a  manželku 

Máriu, 082 22 Ostrovany 190, za cenu 1609,43 €. 

A8. parc. CKN č. 284, zastavaná plocha o výmere  42 m² a parc. CKN č. 285/39, zastavaná plocha 

o výmere 259 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Jozefa Bilého a  manželku Vilmu, 

082 22 Ostrovany 186, za cenu 1270,34 €. 

A9. parc. CKN č. 285/19, zastavaná plocha  o výmere  67 m² a parc. CKN č. 285/18, zastavaná plocha 

o výmere 502 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Dušana Kaleju  a  manželku 

Pavlínu, 082 22 Ostrovany 201, za cenu 2469,46 €. 

A10. parc. CKN č. 285/21, zastavaná plocha o výmere  90 m² a parc. CKN č. 285/20, zastavaná plocha 

o výmere 324 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Ladislava Kaleju-Januva a 

manželku Kvetoslavu, 082 22 Ostrovany 201, za cenu 1796,76 €. 

A11. parc. CKN č. 285/23, zastavaná plocha o výmere  85 m² a parc. CKN č. 285/22, zastavaná plocha 

o výmere 163 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Miroslava Kaleju a manželku 

Slávku, 082 22 Ostrovany 198, za cenu 1076,32 €. 

A12.  parc. CKN č. 285/24, zastavaná plocha o výmere  11 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 

14.9.2011 pre Ivanu Lackovú a manžela Františka,  082 22 Ostrovany 198, za cenu 47,74 €. 

A13. parc. CKN č. 285/27, zastavaná plocha o výmere  19 m² a parc. CKN č. 285/26, zastavaná plocha 

o výmere 76 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Vladimíra Kaleju-Januva a 

manželku Marianu, 082 22 Ostrovany 192, za cenu 412,30 €. 

A14. parc. CKN č. 285/29, zastavaná plocha o výmere  29 m² a parc. CKN č. 285/28, zastavaná plocha 

o výmere 117 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Dezidera Bilého a manželku 

Luciu, 082 22 Ostrovany 186, za cenu 633,68 €. 

A15. parc. CKN č. 285/31, zastavaná plocha  o výmere  31 m² v podiele 1/2 a parc. CKN č. 285/30, 

zastavaná plocha o výmere 161 m² v podiele 1/2, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade 

s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Marcelu 

Duždovú, 082 22 Ostrovany 215, za cenu 416,64 €. 

A16. parc. CKN č. 285/31, zastavaná plocha  o výmere  31 m² v podiele 1/2 a parc. CKN č. 285/30, 

zastavaná plocha o výmere 161 m² v podiele 1/2, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade 

s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Martina 

Kaleju, 082 22 Ostrovany 220, za cenu 416,64 €. 

A17.  parc. CKN č. 285/34, zastavaná plocha  o výmere  73 m² a parc. CKN č. 285/33, zastavaná 

plocha o výmere 273 m² v podiele 1/2, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade 

s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Dušana 

Kaleju a manželku Ivanu, 082 22 Ostrovany 223, za cenu 909,23 €. 



A18. parc. CKN č. 285/38, zastavaná plocha o výmere  36 m² a parc. CKN č. 285/37, zastavaná plocha 

o výmere 224 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Františka Duždu a manželku 

Johanu, 082 22 Ostrovany 171, za cenu 1128,40 €. 

A19. parc. CKN č. 285/42, zastavaná plocha o výmere  48 m² a parc. CKN č. 285/41, zastavaná plocha 

o výmere 258 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Jiřího Kotlára a manželku Zdenu,  

082 22 Ostrovany 205, za cenu 1328,04 €. 

A20. parc. CKN č. 286/12, zastavaná plocha o výmere  72 m² a parc. CKN č. 286/13 zastavaná plocha 

o výmere 549 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Františka Giňu a manželku 

Slávku, 082 22 Ostrovany 221, za cenu 2695,14 €. 

A21. parc. CKN č. 286/14, zastavaná plocha o výmere  71 m² a parc. CKN č. 286/15, zastavaná plocha 

o výmere 284 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Jozefa Kaleju a manželku Agátu, 

082 22 Ostrovany 221, za cenu 1540,70 €.  

A22. parc. CKN č. 286/16, zastavaná plocha o výmere  71 m² a parc. CKN č. 286/17, zastavaná plocha 

o výmere 340 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011 pre Agátu Duždovú,  082 22 

Ostrovany 193, za cenu 1783,74 €. 

A23.  parc. CKN č. 286/18, zastavaná plocha o výmere  590 m², v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 

14.9.2011 pre Marcelu Duždovú, 082 22 Ostrovany 193, za cenu 2560,60 €. 

  

 Obec Ostrovany má záujem, aby tí občania obce, ktorí dlhodobo bez námietok právoplatného 

vlastníka užívali pozemky vo vlastníctve obce, neboli diskriminovaní zo strany obce uplatnením 

trhových metód predaja majetku obce a aby dlhodobo jej  občanmi zveľaďované pozemky nemohol 

získať do svojho vlastníctva iný záujemca o prevod vlastníctva ako ten, ktorý na pozemku má 

postavený rodinný dom, dlhodobo hospodári prípadne platil daň z tejto nehnuteľnosti. 

  

B.  POVERUJE 

 

obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia 

k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného  uznesenia, spísanie kúpnej zmluvy a vklad do katastra 

nehnuteľností.. 

    

C. URČUJE 

 

všetky náklady (overovanie,  správne poplatky) spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. 

 

 

 

 Overovatelia:                                                                       Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Katarína Triščová   

 

Elemír Dužda 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 30/2011 

zo dňa 14.9.2011 

 

 

 

K návrhu  na schválenie zámennej zmluvy nehnuteľnosti v spoluvlastníctve obce 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A1. Zámennú zmluvu na určenie vlastníckych práv k pozemkom vo vlastníctve obce –  parcely KNC 

č. 198, 200/1 a 200/3  vlastníkov obce Ostrovany a Alfonza Kolarčíka. 

  

A2. Poveruje starostu obce vkladom do katastra nehnuteľností. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia:    

 

Katarína Triščová   

 

Elemír Dužda                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 31/2011 

zo dňa 14.9.2011 

 

 

 

 

k návrhu výšky stočného na rok 2012 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

A. SCHVAĽUJE 

 

Cenu za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok 2012 vo výške: 

      -  0,39 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,  

      -  0,53 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu, 

      -  0,13 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu  

      podľa VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a        

      spoplatňovaní spracovania odpadových vôd  

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:    

 

Katarína Triščová   

 

Elemír Dužda                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 32/2011 

zo dňa 14.9.2011 

 

 

 

k prerokovaniu návrhu na schválenie zásad obce , ktorými  sa upravuje postup pri zabezpečovaní 

menších obecných služieb organizovaných obcou 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A1. Zásady obce , ktorými  sa upravuje postup pri zabezpečovaní menších obecných služieb     

organizovaných obcou s účinnosťou od 1.10.2011 

A2. Doplnenie článku 5 ods. 2 na konci vety - a eviduje vykonanú prácu a jej množstvo. 

A3. Doplnenie článku 5 ods. 3 vetou -  V mimoriadnych situáciach aj v sobotu a nedeľu podľa 

nariadenia starostu obce. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:    

 

Katarína Triščová   

 

Elemír Dužda                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



   OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 33/2011 

zo dňa 14.9.2011 

 

 

 

k prerokovaniu žiadosti fyzických a právnických osôb 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A1. Žiadosť Jána Kaleju-Januva, Ostrovany 182 – povolenie prevádzky potravín v RD súp. číslo 182 – 

kladné vyjadrenie – súhlas s podnikateľskou činnosťou podľa zákona o obecnom zriadení § 4 ods. 3 

písm d/. 

A2. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,  

ods. 3 pre Helenu Bílu, Ostrovany 185 vo výške 50 € na zvýšené náklady na liečbu urologického 

ochorenia.  

A3. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,  

ods. 1 pre Michala Giňu,  bytom  Ostrovany 191  vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky a stravu, 

kašičky pre dieťa s rázštepom pery.   

A4. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,  

ods. 3 pre Romana Bilého,  bytom  Ostrovany 203  vo výške 35 € - náklady na nákup okuliarov.  

A5. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,  

ods. 3 pre Ľudmilu Bilu, bytom  Ostrovany 183  vo výške 50 € - náklady na nákup okuliarov.  

A6. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,  

ods. 3 pre Pavla Telesnického,  bytom  Ostrovany 68  vo výške 100 € na zvýšené náklady na lieky 

a zdravotnícky materiál pri liečbe onkologického ochorenia. 

A7. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre             

futbalový klub Inter Ostrovany  na predohrávku sezóny jar 2012 vo výške 300 € - odpočítať 

z príspevku jar 2012.  

A8. Výstavbu plynovodu a verejného osvetlenia na ulici „Pri parku“. 

 

B. ZAMIETA 

 

B1. Poskytnutie úľavy platby miestneho poplatku za komunálne odpady v roku 2011 pre Máriu 

Markovu, Ostrovany 122 a Vladimíra Duždu, Ostrovany 197 z dôvodu dodržania platnej legislatívy 

obce. 

 

 Overovatelia:                                                                       Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Katarína Triščová   

 

Elemír Dužda 



  OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 34/2011 

zo dňa 14.9.2011 

 

 

 

k prerokovaniu žiadosti Radúza Peštu, Ostrovany 201 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

 

A. SPLNOMOCŇUJE 

 

Starostu obce na začatie majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pre budúcu výstavbu nájomných 

bytov nižšieho štandardu  s Rímsko-katolíckou cirkvou v Ražňanoch a Arcibiskupským úradom 

v Košiciach. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia:    

 

Katarína Triščová   

 

Elemír Dužda                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 35/2011 

zo dňa 14.9.2011 

 

 

 

k prerokovaniu žiadosti o výstavbu miestnej komunikácie v lokalite „Úvozok“ 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

 

A. SPLNOMOCŇUJE 

 

Starostu obce na začatie majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pre  výstavbu cesty – miestnej 

komunikácie v lokalite „Úvozok“. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia:    

 

Katarína Triščová   

 

Elemír Dužda                                                                      

 

 


