OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
Č. 55/2008
zo dňa 15.12.2008

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. SCHVAĽUJE
A1. za predsedu návrhovej komisie – Jozef Bruzda
A2. za členov návrhovej komisie – Roják Bartolomej
Martin Jaco
A.3. doplnenie do programu rokovania bod 11 Návrh odmien poslancom OZ a neposlancom
členom komisií OZ za 2. polrok 2008

B. BERIE NA VEDOMIE
B1. Určenie overovateľov zápisnice – Katarína Triščová
- Rastislav Švec
B2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová
B3. Kontrolu rozpracovania uznesení OZ od posledného zasadnutia
B4. Informáciu o moţnosti čerpania finančných prostriedkov z eurofondov a výber partnera na
vypracovanie a predloţenie ţiadosti o finančné prostriedky z eurofondov

Overovatelia:
Katarína Triščová
Rastislav Švec

Ing. Cyril Revák
Starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
Č. 56/2008
zo dňa 15.12.2008

k návrhu VZN obce č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A.

Schvaľuje
1. VZN obce č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany s doplnením v súvislosti
s prechodom meny na euro.

Overovatelia:
Katarína Triščová
Rastislav Švec

Ing. Cyril Revák
Starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
Č. 57 /2008
zo dňa 15.12.2008
k návrhu na doplnenie všeobecne záväzných nariadení obce, poriadku odmeňovania
a vnútorných predpisov v súvislosti s prechodom meny na euro
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. SCHVAĽUJE
doplnky

A1

Všeobecne záväzné nariadenie o v e r e j n o m p o r i a d k u a v y t v á r a n í
z d r a v é h o ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a na území obce Ostrovany č. 13/1997
§ 15
Chov domáceho zvieratstva
4/ K zriadeniu (stavbe) nových objektov na chov zvierat je potrebné stavebné povolenie (nad
25 m2 obostavaného priestoru), do 25 m2 ohlásenie drobnej stavby na obecnom úrade. K úprave
uţ jestvujúcich objektov súhlas obce - ohlásenie stavebnej úpravy.
§ 18
Záverečné ustanovenia
Pôvodné znenie:
1/ Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickými osobami bude uloţená pokuta aţ do
výšky 500,- Sk v blokovom konaní.
Nové znenie:
1/ Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickými osobami bude uložená pokuta
až do výšky 16 € v blokovom konaní
sa dopĺňa o:
5. Na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Ostrovany dňa 15.12.2008 uznesením č. 57/2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

A2

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí z rozpočtu obce Ostrovany č. 24/2004
§4
Schvaľovanie dotácií
Pôvodné znenie:
5. Maximálna výška dotácie pre príslušný rozpočtový rok je 40 000,- Sk pre jedného ţiadateľa a jeden
projekt. Poskytnutie druhej dotácie pre toho istého ţiadateľa pre ten istý rozpočtový rok nie je
prípustné.
Nové znenie:
5. Maximálna výška dotácie pre príslušný rozpočtový rok je 1 328 € pre jedného žiadateľa a
jeden projekt. Poskytnutie druhej dotácie pre toho istého žiadateľa pre ten istý rozpočtový rok
nie je prípustné.
Pôvodné znenie:
7. Vo výnimočných prípadoch môţe byť poskytnutá dotácia z rozpočtu obce vo vyššom objeme ako

40 000,- Sk pre jedného ţiadateľa a rozpočtový rok. Dotácia podlieha prerokovaniu a schváleniu v
obecnom zastupiteľstve pri schvaľovaní rozpočtu alebo je predmetom rozpočtových opatrení počas
rozpočtového roka.
Nové znenie:
7. Vo výnimočných prípadoch môže byť poskytnutá dotácia z rozpočtu obce vo vyššom objeme
ako 1 328 € pre jedného žiadateľa a rozpočtový rok. Dotácia podlieha prerokovaniu a
schváleniu v obecnom zastupiteľstve pri schvaľovaní rozpočtu alebo je predmetom rozpočtových
opatrení počas rozpočtového roka.
§5
Schvaľovanie prechodných finančných výpomoci
Pôvodné znenie:
3. Maximálna výška prechodnej finančnej výpomoci pre príslušný rozpočtový rok je 20 000,- Sk.
Nové znenie:
3. Maximálna výška prechodnej finančnej výpomoci pre príslušný rozpočtový rok je 664 €.
§7
Záverečné ustanovenia, zrušovacie ustanovenia, účinnosť
sa dopĺňa o:
5. Na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Ostrovany dňa 15.12.2008 uznesením č. 57/2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A3 V š e o b e c n e

z á v ä z n é n a r i a d e n i e o poskytovaní finančného príspevku
rodinám s deťmi, dôchodcom a občanom v hmotnej núdzi z rozpočtu obce Ostrovany č. 2/2006
Článok 4
Výška finančného príspevku
Pôvodné znenie:
Finančný príspevok môţe byť priznaný:
1/ pre rodinu s dieťaťom /deťmi/ do výšky 3 000,-Sk
2/ pre dôchodcov do výšky
3 000,-Sk
3/ pre občanov v hmotnej núdzi do výšky 3 000,-Sk
Obecné zastupiteľstvo po preverení sociálnej situácie ţiadateľa navrhne a schváli výšku finančného
príspevku.
Nové znenie:
Finančný príspevok môže byť priznaný:
1/ pre rodinu s dieťaťom /deťmi/ do výšky
100 €
2/ pre dôchodcov do výšky
100 €
3/ pre občanov v hmotnej núdzi do výšky
100 €
Obecné zastupiteľstvo po preverení sociálnej situácie žiadateľa navrhne a schváli výšku
finančného príspevku.
Článok 5
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
sa dopĺňa o:
3. Na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Ostrovany dňa 15.12.2008 uznesením č. 57/2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

A4 Všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území obce
Ostrovany č. 4/2006
§7
Evidencia chovu psov
Pôvodné znenie:
(4) Prvá evidenčná známka sa poskytuje bezplatne.
V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia známky obec Ostrovany vydá náhradnú
známku za úhradu vo výške 100,- Sk.
Nové znenie:
(4) Prvá evidenčná známka sa poskytuje bezplatne.
V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia známky obec Ostrovany vydá náhradnú
známku za úhradu vo výške 3 €.
§8
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Pôvodné znenie:
(2) Obec je oprávnená v súlade s platnou právnou úpravou ukladať pokuty aţ do výšky 5.000,- Sk za
porušovanie povinností stanovených v tomto nariadení ako i zákone č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky drţania psov.
Nové znenie:
(2) Obec je oprávnená v súlade s platnou právnou úpravou ukladať pokuty až do výšky
166 € za porušovanie povinností stanovených v tomto nariadení ako i zákone č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
sa dopĺňa o:
6. Na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Ostrovany dňa 15.12.2008 uznesením č. 57/2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

A5 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2006, ktorým sa vydáva P r e v á d z k o v ý
p o r i a d o k p r e p o h r e b i s k o n a ú z e m í o b c e O s t r o v a n y zo dňa 16.11.2006 uznesenie
č. 77/2006.
Čl. 9
Uţívanie hrobového miesta
Pôvodné znenie:
4.Výška ročného nájomného za pohrebné miesto je 50,- Sk .
Nové znenie:
4. Výška ročného nájomného za pohrebné miesto je 2 €.
Čl. 18
Záverečné ustanovenia
sa dopĺňa o:
5. Na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Ostrovany dňa 15.12.2008
uznesením č. 57/2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––A6 Všeobecne záväzné nariadenie o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z
povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd č. 1/2008
čl. 6
STOČNÉ
Pôvodné znenie:
(1) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd vlastníkovi
verejnej kanalizácie stočné. Výška stočného za 1m³ odpadovej vody je stanovená kaţdoročne v tomto

Všeobecne záväznom nariadení obce, ktoré je schvaľované Obecným zastupiteľstvom pred koncom
kalendárneho roka.
(2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok 2008 je:
- 12,- Sk/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 16,03 Sk/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 4,- Sk/ m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
(preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).
Nové znenie:
(1) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd
vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. Výška stočného za 1m³ odpadovej vody je stanovená
každoročne v tomto Všeobecne záväznom nariadení obce, ktoré je schvaľované Obecným
zastupiteľstvom pred koncom kalendárneho roka.
(2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok 2009 je:
- 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 (preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).
čl. 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
sa dopĺňa o:
5. Na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Ostrovany dňa 15.12.2008 uznesením č. 57/2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

A7 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE OSTROVANY
§3
Plat starostu obce
Pôvodné znenie:
2. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR na prepočítané počty osôb
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov , zaokrúhlený smerom nahor na celých 100,-Sk, začínajúc 1. dňom
mesiaca, v ktorom zloţil predpísaný sľub. Plat starostu nemôţe byť niţší, ako je ustanovené v
tomto odseku v prvej vete. Obecné zastupiteľstvo môţe tento plat rozhodnutím zvýšiť aţ na
dvojnásobok.
Nové znenie:
2. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR na prepočítané
počty osôb za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
v znení neskorších predpisov , zaokrúhlený smerom nahor na eurá, začínajúc 1. dňom
mesiaca, v ktorom zložil predpísaný sľub. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v
tomto odseku v prvej vete. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na
dvojnásobok.
§4
Odmena zástupcu starostu obce, poslancov, neposlancov členov komisií
a hlavného kontrolóra
Pôvodné znenie:
1. Zástupcovi starostu obce patrí za výkon funkcie popri svojom zamestnaní, okrem náhrady
ušlého zárobku, mesačná odmena vo výške 400,- Sk za zastupovanie starostu počas jeho
neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.
4. Poslancom, ktorí vykonávajú funkciu predsedu komisie OZ patrí mimo náhrady ušlého zárobku

mesačná odmena za výkon funkcie vo výške 200,- Sk. Odmena sa vypláca štvrťročne. Okrem toho
im môţe obecné zastupiteľstvo schváliť polročnú odmenu vo výške max. 1000,- Sk.
S prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie im môţe obecné zastupiteľstvo schváliť na
konci kalendárneho roka odmenu vo výške max. 1000,- Sk zvýšenú o 50 % z vyplatených odmien
v kalendárnom roku.
5. Poslancom, ktorí vykonávajú funkciu sekretára komisie a ostatným členom komisie OZ patrí okrem
náhrady ušlého zárobku, mesačná odmena za výkon funkcie vo výške 100,-Sk Odmena sa vypláca
štvrťročne. Okrem toho im môţe obecné zastupiteľstvo schváliť polročnú odmenu vo výške max.
800,- Sk. S prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie im môţe obecné zastupiteľstvo
schváliť na konci kalendárneho roka odmenu vo výške max. 800,- Sk zvýšenú o 50 %
z vyplatených odmien v kalendárnom roku.
6. Členom komisií OZ môţe na návrh predsedov komisií obecné zastupiteľstvo schváliť polročnú
odmenu do výšky max. 800,- Sk. im môţe obecné zastupiteľstvo schváliť na konci kalendárneho
roka odmenu vo výške max. 800,- Sk zvýšenú o 50 % z vyplatených odmien v kalendárnom roku.
Nové znenie:
1. Zástupcovi starostu obce patrí za výkon funkcie popri svojom zamestnaní, okrem náhrady
ušlého zárobku, mesačná odmena vo výške 14 € za zastupovanie starostu počas jeho
neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.
4. Poslancom, ktorí vykonávajú funkciu predsedu komisie OZ patrí mimo náhrady ušlého
zárobku mesačná odmena za výkon funkcie vo výške 7 €. Odmena sa vypláca štvrťročne.
Okrem toho im môže obecné zastupiteľstvo schváliť polročnú odmenu vo výške max. 34 €.
S prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie im môže obecné zastupiteľstvo schváliť
na konci kalendárneho roka odmenu vo výške max. 34 € zvýšenú o 50 % z vyplatených odmien
v kalendárnom roku.
5. Poslancom, ktorí vykonávajú funkciu sekretára komisie a ostatným členom komisie OZ patrí
okrem náhrady ušlého zárobku, mesačná odmena za výkon funkcie vo výške 4 € Odmena sa
vypláca štvrťročne. Okrem toho im môže obecné zastupiteľstvo schváliť polročnú odmenu vo
výške max. 27 €. S prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie im môže obecné
zastupiteľstvo schváliť na konci kalendárneho roka odmenu vo výške max. 27 € zvýšenú o 50 %
z vyplatených odmien v kalendárnom roku.
6. Členom komisií OZ môže na návrh predsedov komisií obecné zastupiteľstvo schváliť polročnú
odmenu do výšky max. 27 €. im môže obecné zastupiteľstvo schváliť na konci kalendárneho
roka odmenu vo výške max. 27 € zvýšenú o 50 % z vyplatených odmien v kalendárnom roku.
§8
Tarifný plat
Pôvodné znenie:
5. Zamestnancovi obce, ktorý vykonáva úlohy územnej samosprávy (samostatný odborný referent)
patrí zvýšenie tarifného platu podľa ods. 1 o 15 % . Zvýšenie tarifného platu sa určí pevnou sumou
zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor.
Nové znenie:
5. Zamestnancovi obce, ktorý vykonáva úlohy územnej samosprávy (samostatný odborný
referent) patrí zvýšenie tarifného platu podľa ods. 1 o 15 % . Zvýšenie tarifného platu sa určí
pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
§9
Príplatok za riadenie
Pôvodné znenie:
1. Príplatok za riadenie určí zamestnávateľ s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce pevnou sumou
zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor.
Nové znenie:
1. Príplatok za riadenie určí zamestnávateľ s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce
pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
§ 10

Osobný príplatok
Pôvodné znenie:
1. Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných
výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností moţno priznať osobný
príplatok vo výške max. 30% platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej
je zamestnanec zaradený.
Osobný príplatok je určený pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor.
Nové znenie:
2. Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných
výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať
osobný príplatok vo výške max. 30% platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej
triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.
Osobný príplatok je určený pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
§ 11
Príplatok za zmennosť
Pôvodné znenie:
1. Príplatok sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.
2. Pedagogickým zamestnancom patrí príplatok za zmennosť vo výške 200,- Sk mesačne.
Nové znenie:
1.Príplatok sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
2.Pedagogickým zamestnancom patrí príplatok za zmennosť vo výške 7 € mesačne.
ČASŤ III.
§ 16
Spoločné a záverečné ustanovenia
sa dopĺňa o:
5. Na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Ostrovany dňa 15.12.2008 uznesením č. 57/2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

A8 Z á s a d y h o s p o d á r e n i a s m a j e t k o m o b c e O S T R O V A N Y
Čl. III.
Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce
Pôvodné znenie:
2. Nadobúdanie nehnuteľného majetku podlieha vţdy schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí nad hodnotu
50.000,- Sk. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce.
6. Vlastník – správca majetku obce je povinný viesť o majetku predpísanú evidenciu podľa zákona
o účtovníctve. Nadobudnutý majetok sa zaradí do inventárneho zoznamu majetku obce podľa jeho
hodnoty a to
- dlhodobý hmotný majetok obce:
a) pozemky, budovy, stavby bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu
b) samostatné hnuteľné veci s hodnotou nad 30.000,- Sk a dobou pouţiteľnosti dlhšou ako 1 rok
- dlhodobý drobný hmotný majetok s hodnotou do 30.000,- Sk vedený v operatívnej evidencii.
Nové znenie:
2. Nadobúdanie nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí nad
hodnotu 1 660 €. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce.
6. Vlastník – správca majetku obce je povinný viesť o majetku predpísanú evidenciu podľa
zákona o účtovníctve. Nadobudnutý majetok sa zaradí do inventárneho zoznamu majetku obce
podľa jeho hodnoty a to
- dlhodobý hmotný majetok obce:

a) pozemky, budovy, stavby bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu
b) samostatné hnuteľné veci s hodnotou nad 996 € a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok
- dlhodobý drobný hmotný majetok s hodnotou do 996 € vedený v operatívnej evidencii.
Čl. IV.
Prevody vlastníctva majetku obce
Pôvodné znenie:
2. O zmluvných prevodoch hnuteľného majetku obce rozhoduje:
- obecné zastupiteľstvo - ak ide o hodnotu presahujúcu sumu 50.000,-Sk
- starosta obce - ak ide o hodnotu do 50.000,- Sk.
Nové znenie:
2. O zmluvných prevodoch hnuteľného majetku obce rozhoduje:
- obecné zastupiteľstvo - ak ide o hodnotu presahujúcu sumu 1 660 €
- starosta obce - ak ide o hodnotu do 1 660 €
Čl. VIII.
Nakladanie s finančnými prostriedkami a finančnou hotovosťou
Pôvodné znenie:
3. Denná pokladničná hotovosť obecného úradu je najviac 20.000,- Sk.
Nové znenie:
3. Denná pokladničná hotovosť obecného úradu je najviac 664 €.
Čl. XI.
Záverečné ustanovenie
sa dopĺňa o:
5. Na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Ostrovany dňa 15.12.2008 uznesením č. 57/2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A9 Zásady pre postup pri obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou a stanovení postupu
obstarávateľa pri realizácií zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov spracované pre potreby Obce Ostrovany
Článok II
Vymedzenie niektorých pojmov
Pôvodné znenie:
2. Zákazka s nízkou hodnotou je, ak hodnota zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie sluţby bez
dane z pridanej hodnoty je menej ako 1 000 000,- Sk a ak hodnota zákazky na uskutočnenie
stavebných prác je menej ako 4 000 000,- Sk v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti
zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
Nové znenie:
2. Zákazka s nízkou hodnotou je, ak hodnota zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie
služby bez dane z pridanej hodnoty je menej ako 33 193€ a ak hodnota zákazky na uskutočnenie
stavebných prác je menej ako 132 775 € v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti
zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
Článok III
Určenie finančných vecných limitov
Pôvodné znenie:
1. Prieskum trhu zodpovedný zamestnanec obstarávateľa je povinný vykonať, ak predpokladaná
hodnota zákazky:
- na dodanie tovaru a poskytnutie sluţieb je rovná alebo vyššia ako 20 000,- Sk bez DPH;
- na uskutočnenie prác je rovná alebo vyššia ako 100 000,- Sk bez DPH.

Nové znenie:
1. Prieskum trhu zodpovedný zamestnanec obstarávateľa je povinný vykonať, ak
predpokladaná hodnota zákazky:
- na dodanie tovaru a poskytnutie služieb je rovná alebo vyššia ako 664 € bez DPH;
- na uskutočnenie prác je rovná alebo vyššia ako 3 319 € bez DPH.
Článok VI
Účinnosť
sa dopĺňa o:
4. Na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Ostrovany dňa 15.12.2008 uznesením č. 57/2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

A 10 Z Á S A D Y obehu účtovných dokladov a zásady na vykonávanie dispozícií s
finančnými, materiálovými a ostatnými hospodárskymi prostriedkami obce Ostrovany
Čl. VII
POKLADNIČNÉ DOKLADY
Pôvodné znenie:
5. OcÚ môţe mať v pokladnici po skončení pracovného dňa hotovosť najviac 20.000.- Sk (limit
pokladničného zostatku).
Nové znenie:
5. OcÚ môže mať v pokladnici po skončení pracovného dňa hotovosť najviac 664 € (limit
pokladničného zostatku).
Čl. XV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
sa dopĺňa o:
4. Na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Ostrovany dňa 15.12.2008 uznesením č. 57/2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

Overovatelia:
Katarína Triščová
Rastislav Švec

Ing. Cyril Revák
Starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
Č. 58 /2008
zo dňa 15.12.2008

k návrhom na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2008 , na zloţenie
inventarizačných komisií a k návrhu rozpočtového provizória rozpočtu obce na rok 2009 do prijatia
rozpočtu obce na rok 2009
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Schvaľuje
1. Vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2008 podľa
predloţeného harmonogramu.
- prevedenie fyzickej a dokladovej inventarizácie
T: do 19.1.2009
Z: predseda IK
- porovnanie s účtovným stavom - vyčíslenie prebytkov, mánk a návrh na vyradenie
T: do 19.1.2009
Z: predseda IK
- spracovanie inventarizačných hárkov a návrh na vyradenie
T: 22.1.2009
Z: adm. prac. obce
- zhodnotenie návrhov na vyradenie inventára vyraďovacou komisiou
T: do 22.1.2009
Z: predseda VK
2. Zloţenie komisie na prevedenie ročnej inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2008:
- Inventarizačná komisia pre OcÚ, bytový fond, PZ, OK a MŠ
- predseda komisie – BEČAVEROVÁ Viera
- člen komisie
- JACO Martin
- člen komisie
- KOLARČÍK František
- zodpovedný pracovník - Ing. Revák Cyril za OcÚ
- Sonja Hlavková za MŠ
- Inventarizačná komisia pre vykonanie dokladovej inventarizácie:
- predseda komisie - BRUZDA Jozef
- člen komisie
- DUŢDA Dezider
- člen komisie
- CERVOVÁ Františka
- zodpovedný pracovník - Ing. Cyril Revák
- Lukáčová Martina

- Vyraďovacia komisia:
- predseda komisie – ROJÁK Bartolomej
- člen komisie
- TRIŠČOVÁ Katarína
- člen komisie
- ŠVEC Rastislav
3. Rozpočtové provizórium na rok 2009 do schválenia rozpočtu obce na rok 2009 a to:
- rozpočtové príjmy do prijatia rozpočtu obce na rok 2009 budú mesačne do výšky 1/12
príjmovej časti rozpočtu obce za rok 2008
- rozpočtové výdavky do prijatia rozpočtu obce na rok 2009 budú mesačne do výšky max.
1/12 výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2008
4. Výberové konanie na obsadenie miesta koordinátora menších obecných prác a údrţbára
majetku a na osadenie miesta upratovačky obecného úradu. Výberová komisia Obecné
zastupiteľstvo v Ostrovanoch.

Overovatelia:

Katarína Triščová
Rastislav Švec

Ing. Cyril Revák
Starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
Č. 59/2008
zo dňa 15.12.2008
k návrhu odmien poslancom OZ a neposlancom členom komisií OZ za 2. polrok 2008
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. SCHVAĽUJE
1. Odmeny poslancom OZ a neposlancom členom komisií OZ za 2. polrok 2008:
odmeny pre poslancov OZ za 2. polrok 2009
Viera Bečaverová
5 500,- Sk
Jozef Bruzda
1 850,- Sk
Františka Cervová
1 850,- Sk
Dezider Duţda
1 000,- Sk
Martin Jaco
1 850,- Sk
František Kolarčík
1 850,- Sk
Bartolomej Roják
2 000,- Sk
Rastislav Švec
1 850,- Sk
Katarína Triščová
2 700,- Sk
odmeny pre členov komisií pri OZ neposlancov za 2. polrok 2009
Lucia Bilá
Katarína Feščáková
Pavol Hudák
Jarmila Kalejová
Alfonz Kolarčík
Lucia Ščerbová
Zuzana Ščerbová
Ondrej Trišč

Overovatelia:
Katarína Triščová
Rastislav Švec

400,- Sk
2 000,- Sk
1 600,- Sk
400,- Sk
1 000,- Sk
1 600,- Sk
1 600,- Sk
1 600,- Sk

Ing. Cyril Revák
Starosta obce

