Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OZ XII/2016

ZÁPISNICA
Z XII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného
dňa 15.12.2016 o 18,00 hodine v kultúrno-spoločenskom centre pri Obecnom úrade v
Ostrovanoch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––-

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k v.r.

OBEC

OSTROVANY

O b e c n ý ú r a d v O s t r o v a n o c h, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo: OZ XII/2016
V Ostrovanoch dňa 15.11.2016

POZVÁNKA
Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva
XII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
15. decembra 2016 /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,
ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch s
týmto programom :
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/ Podnety a návrhy od občanov
8/ Návrh na prerokovanie VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Ostrovany
9/ Návrh na prerokovanie VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu Základnej školy v
Ostrovanoch
10/ Návrh na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2019
11/ Návrh na prerokovanie rozpočtových opatrení rozpočtu 2016
12/ Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany a VZN č.
1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní
spracovania odpadových vôd
13/ Návrh na prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch
a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch
14/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
15/ Návrh inventarizácie majetku obce k 31.12.2016 a zloženia inventarizačných komisií
16/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
17/ Prerokovanie odmien poslancov OZ a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve za rok 2016
18/ Rôzne
19/ Diskusia
20/ Závery z rokovania
21/ Záver
Ing. Cyril Revák
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo: OZ XII/2016

Zápisnica
z XII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 15.12.2016 o 18,00
hodine v priestoroch kultúrno-spoločenského centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch.
Prítomní: - poslanci OZ v počte 7 podľa prezenčnej listiny, starosta obce a hlavná kontrolórka
Ostatní prítomní: 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/ Podnety a návrhy od občanov
8/ Návrh na prerokovanie VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Ostrovany
9/ Návrh na prerokovanie VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu Základnej školy v
Ostrovanoch
10/ Návrh na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2019
11/ Návrh na prerokovanie rozpočtových opatrení rozpočtu 2016
12/ Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany a VZN č.
1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní
spracovania odpadových vôd
13/ Návrh na prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch
a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch
14/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
15/ Návrh inventarizácie majetku obce k 31.12.2016 a zloženia inventarizačných komisií
16/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
17/ Prerokovanie odmien poslancov OZ a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve za rok 2016
18/ Rôzne
19/ Diskusia
20/ Závery z rokovania
21/ Záver

K bodu 1 - Otvorenie
12. 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 7
poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Poslanci OZ František Červeňák a Jozef Bruzda sa zasadnutia nezúčastnili bez uvedenia dôvodu.

K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie programu zasadnutia. Poslanec OZ
Radoslav Kriška navrhol bod rokovania č. 8 presunúť na koniec rokovania za bod č. 16. Poslanci OZ
program rokovania schválili s navrhovanou zmenou uznesením č. 76/B1/2016.
K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Martina Šveca a Martina Jaca, za zapisovateľku určil
Bc. Martinu Lukáčovú.
K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie – predseda Radoslav Kriška, členovia Mgr. Slávka
Magdová a Rastislav Švec. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 76/B2/2016.
K bodu 5 Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
(v prílohe zápisnice)
Kontrolu predniesla hlavná kontrolórka obce a informoval poslancov o plnení uznesení z posledného
zasadnutia OZ. Poslanci tento bod rokovania zobrali na vedomie uznesením č. 76/A3/2016.
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 - Podnety a návrhy od občanov
Podnety a návrhy neboli predložené.
K bodu 8 - Návrh na prerokovanie VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Ostrovany
(v prílohe zápisnice)
Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
Predložil návrh VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
na území obce Ostrovany. Návrh názvov ulíc zaslal aj s mapou na verejnú diskusiu
a pripomienkovanie obyvateľov obce (domácností) a z cca 160 domácností sa do termínu 15.11.2016
vrátilo 10 písomných odpovedí s pripomienkami, ktoré zapracoval do návrhu.
Poslanci OZ v diskusii k tomuto bodu rokovanie prehodnotili pripomienky k navrhovaným názvom
ulíc a a navrhli názvy ulíc, ktoré schválili uznesením č. 77/2016.
K bodu 9 - Návrh na prerokovanie VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu Základnej školy v
Ostrovanoch
(v prílohe zápisnice)
Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
Obec Ostrovany je v zmysle § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov povinná určiť všeobecne záväzným nariadením
školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce

alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, svojím všeobecne záväzným
nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.
Vo februári 2016 obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zriadení základnej školy (pre ročníky 1.-4.) k
1.9.2016. MŠVVaŠ SR s týmto návrhom súhlasilo a zaradilo ZŠ Ostrovany do siete škôl od 1.9.2016
rozhodnutím č. MŠ SR č. 2016-13211/30396:5-10H0 zo dňa 19.8.2016.
Navrhovaným textom VZN sa určí, ktorí žiaci z obce majú právo plniť si povinnú školskú dochádzku
v ZŠ Ostrovany.
Ďalej starosta obce k výstavbe školy v obci uviedol, že by bolo treba prijať uznesenia o výstavbe ZŠ
v obci v zmysle územného plánu obce, aby neboli pochybnosti o legitimite akýchkoľvek krokov zo
stany obce a jej predstaviteľov smerujúcich k jej výstavbe a úkonov spojených s prípravou jej
výstavby. Uznesenie o tom, že obec má záujem o výstavbu školy existuje ešte z roku 2014, ale nič
nebráni tomu, aby takéto uznesenie bolo prijaté aj teraz.
Radoslav Kriška navrhuje zmeniť v § 2 ods. 1 ročníky iba na 1. -4.
Miroslav Dužda – súhlasí, aby škola bola v obci , v Šarišských Michaľanoch sú námietky, že rómske
deti z Ostrovan chodia do ich školy a určite by pomohlo aj to, že škola je blízko.
Poslanci po krátkej rozprave k tomuto bodu rokovania prijali uznesenie č. 78/2016, ktorým schválili
VZN č. 3/2016 a výstavbu školy v obci v zmysle územného plánu obce.
K bodu 10 - Návrh na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 20182019
(v prílohe zápisnice)
Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
Ďalej uviedol, že Obecné zastupiteľstvo, podľa § 11, ods. 4, písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä
je mu vyhradené, okrem iného, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a
schvaľovať záverečný účet obce.
Podľa zákona č. 493/2011Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sú obce a mestá od roku 2013
povinné zostavovať rozpočet v členení na predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná
skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj
predložený návrh rozpočtu na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2019 je
zostavený ako programový, zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými
výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. V návrhu je
rozpočtovaných 8 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých
programov a sú v nich zahrnuté výdavky porovnané podľa predchádzajúcich rokov 2014, 2015, 2016
v návrhu na roky 2017 až 2019.
Rozpočet obce Ostrovany na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 679 170 €,
- nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami.
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 679 170 €, bežné výdavky vo výške 445 020 €, kapitálové príjmy
sú rozpočtované vo výške 0,- € a kapitálové výdavky vo výške 205 650 €, finančné operácie 28 500 €.
Prebytok bežného rozpočtu je použitý na splácanie istiny z úverov, ktorá je zaradená do výdavkových
finančných operácií.
Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré
obec získa zo štátneho rozpočtu, pričom sa vychádzalo z návrhu rozpočtu verejnej správy
na roky 2017 – 2019 a odhadu výberu dane v tomto roku. Sadzby miestnych daní a poplatkov
a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2016 a predchádzajúcich
dvoch rokov.
Návrh Programového rozpočtu obce Ostrovany na roky 2018-2019 so stanovenými cieľmi
a merateľnými ukazovateľmi je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov orientačný, nie je pre obec záväzný.

Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov OZ o svojom stanovisku k návrhu rozpočtu
na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2019 a v závere konštatovala, že návrh
rozpočtu považuje za reálne vyjadrenie možnosti dosiahnuť stanovené príjmy, z ktorých obec môže
plniť zákonom stanovené úlohy, ako aj zabezpečiť primeraný rozvoj obce, preto predložený návrh
rozpočtu obce Ostrovany na rok 2017 odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť a zobrať na
vedomie návrh rozpočtu na roky 2018-2019.
Poslanci OZ uznesením č. 79/A/2016 zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu obce Ostrovany na rok 2017 a schválili rozpočet obce na rok 2017 uznesením č. 79/B/2016
jednohlasne.
K bodu 11 - Návrh na prerokovanie rozpočtových opatrení rozpočtu 2016
(v prílohe zápisnice)
K prerokovaniu rozpočtového opatrenia rozpočtu obce za rok 2016 uviedol starosta obce, že v zmysle
§ 14, ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov obec Ostrovany pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1. Touto zmenou rozpočtu je rozpočet prebytkový úpravami v príjmoch aj výdavkoch obce podľa
priloženého dokumentu rozpočtového opatrenia starostu obce.
V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, pričom celkový výsledok hospodárenia
bude po zrealizovaní daného rozpočtového opatrenia vo výške 116 887 €.
Bežné príjmy obce sa zvyšujú o 150 787 €. Bežné výdavky obce sa zvyšujú o 39 440 €. Kapitálové
príjmy a výdavky obce sa nemenia. Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie sa
nemenia.
Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú uvedené v tabuľkách a po schválení budú zahrnuté aj do
zmeny programového rozpočtu.
Bežné príjmy spolu predstavujú častku 683 377 €, bežné výdavky spolu sú 391 870 €. Kapitálové
výdavky spolu 146 120 € a finančné operácie spolu 28 500 €. Výdavky spolu 566 490 € a prebytok
116 887 €.
Úprava rozpočtu v príjmovej časti bežného rozpočtu je spôsobená príjmom dotácie na prenesený
výkon v základnej škole (40000 €), refundáciou nákladov na správu materiálu CO (87 €), vrátením
dotácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia (100000 €), dotáciou na refundáciu nákladov na § 54
(3700 €) a refundáciou nákladov na aktivačnú činnosť (7000 €).
Úprava rozpočtu vo výdajovej časti bežného rozpočtu zahŕňa výdavky na platy, odvody a bežnú
prevádzku v základnej škole, zvýšené výdavky na správu obce, vodné v bytových domoch, náklady na
aktivačnú činnosť a údržbu verejných priestranstiev, odvoz komunálnych odpadov, správu ČOV
a mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre sociálneho pracovníka obce.
Poslanci OZ uznesením č. 80/2016 schválili rozpočtové opatrenie obce rozpočtu na rok 2016
jednohlasne.
K bodu 12 - Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany a VZN
č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní
spracovania odpadových vôd
(v prílohe zápisnice)
Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
Starosta obce navrhol, aby sa v roku 2017 sadzby miestnych daní a poplatku nemenili, vývoz odpadu
z obce bude v roku 2017 zabezpečovať spoločnosť Marius Pedersen na skládku odpadov v Ražňanoch
a ceny za vývoz odpadu zostanú nezmenené oproti roku 2016 aj v roku 2017.
Navrhuje aby VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany v znení zmien a doplnkov č. 1-2016 účinný od
1.1.2016 zostal v platnosti aj pre rok 2017.

Ďalej uviedol, že podľa VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z
povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd poplatku za stočné odporúča
zmeniť cenu, oproti doterajšej cene (0,4127 €/ m³), na 0,5397 €/m³ a to z toho dôvodu, že ÚRSO obci,
ako regulovaný subjekt, na rok 2017 potvrdil maximálnu cenu 0,5397 €/ m³ bez dane z pridanej
hodnoty. Preto navrhuje OZ schváliť výšku stočného na rok 2017 podľa čl. 6 VZN takto:
Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok je:
- 0,5397 €/m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,5397 €/m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,2698 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
(preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte) a to dodatkom č. 7 k VZN č. 1/2008 o verejnej
kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania
odpadových vôd tak ako uvádza v priloženom návrhu s účinnosťou od 1.1.2017.
Poslanci OZ uznesením č. 81/2016 schválili tieto návrhy jednohlasne.
K bodu 13 - Návrh na prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Ostrovanoch a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch
(v prílohe zápisnice)
Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
Predložil návrh na zmeny v Zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v
Ostrovanoch a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).
Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo okrem štatútu obce a
rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva schvaľuje aj zásady odmeňovania poslancov.
Týmto návrhom na zmeny zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ sa upravujú výšky
odmien poslancov a neposlancov členov komisií (výška odmien pre poslancov OZ a členov komisií),
ktoré boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 116/2010 zo dňa 11.11.2010 s účinnosťou
od 1.1.2011.
Navrhované zmeny majú dopad na rozpočet obce s tým, že sa navýšia odmeny cca na dvojnásobok.
Zmenu požadujú poslanci OZ a členovia komisií, ktorí sa aktívne zapájajú do života obce , pripravujú
a usporadúvajú podujatia pre obyvateľov obce.
Navrhol zvýšiť:
- zástupcovi starostu obce, poslancovi obecného zastupiteľstva, mesačnú odmena z 15 € na 20 €,
- poslancom obecného zastupiteľstva za výkon poslaneckého mandátu mesačnú odmena zo 7 € na
15 €,
- poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu predsedu komisie OZ mesačnú
odmenu za výkon funkcie zo 7 € na 10 €, ak bola v mesiaci vykázaná činnosť komisie,
- poslancovi obecného zastupiteľstva členovi komisie a ostatným členom komisie OZ odmenu za
činnosť z 5 € na 15€ za každé pripravené a uskutočnené podujatie.
Ďalej navrhol doplniť podklady na zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií uvedených v týchto
zásadách odmeňovania o prezenčné listiny a zápisnica zo zasadnutí komisií a prezenčné listiny
a stručný popis plnených úloh a ich časovú náročnosť s fotodokumentáciou
z podujatí
usporadúvaných členmi komisií pri obecnom zastupiteľstve. Taktiež zápisnice z rokovaní komisií
a prezenčné listiny a stručný popis plnených úloh a ich časovú náročnosť s fotodokumentáciou
z organizovaných akcií komisií pri OZ budú odovzdané a spracované na Obecnom úrade
v Ostrovanoch vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
Odmeny uvedené v týchto zásadách odmeňovania sa spracovávajú raz štvrťročne a vyplácajú sa vo
výplatnom termíne Obecného úradu v Ostrovanoch v decembri príslušného roku.
Poslanci OZ uznesením č. 82/2016 schválili tento návrh jednohlasne.

K bodu 14 – Návrh na prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
(v prílohe zápisnice)
Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
V zmysle § 18 f, ods.1, písmeno b, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení novely zákona
č.102/2010 Z. z. ustanovenia zákona týkajúceho sa vykonávania kontrolnej činnosti predkladá hlavná
kontrolórka obce plán kontrolnej činnosti na rok 2017. Hlavné úlohy a ciele kontrolnej činnosti sú
obsiahnuté v zákone č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení novely zákona
č.69/2012 Z. z. Zákony ustanovujú základné pravidlá, ciele a spôsoby vykonávania finančnej kontroly.
Cieľom novely je sprísniť pre orgány verejnej správy pravidlá pre vykonávanie predbežnej finančnej
kontroly.
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy
obce.
Poslanci OZ uznesením č. 83/2016 schválili predložený plán kontrolnej činnosti HK jednohlasne.
K bodu 15 - Návrh na prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2016 a zloženia
inventarizačných komisií
(v prílohe zápisnice)
Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
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 majetok (v súvahe vykázaný v aktívach ako
neobežný majetok a obežný majetok), záväzky (v súvahe vykázaný v pasívach), 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.
Starosta obce nariaďuje vykonať periodickú – riadnu inventarizáciu ku dňu, ku ktorému sa
vykonáva účtovná závierka t.j. k 31.12.2016.
Starosta obce predložil harmonogram inventarizácie hospodárskych prostriedkov za rok 2016 ku dňu
31.12.2016 a návrh na zloženie inventarizačných komisií na prevedenie periodickej
inventarizácie, fyzickej a dokladovej, majetku obce k 31.12.2016.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 84/2016 vykonanie, harmonogram a zloženie
inventarizačných komisií na prevedenie periodickej inventarizácie, fyzickej a dokladovej,
majetku obce k 31.12.2016.
K bodu 16 - Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
(v prílohe zápisnice)
Doručené žiadosti:
- Zdena Husárová, Ostrovany 196 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky
- Veronika Kalejová, Ostrovany 297 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – zvýšené
náklady na liečbu dieťaťa v Kováčovej.
V diskusii k týmto žiadostiam poslanci OZ nemali pripomienky pretože žiadatelia si plnia záväzky
voči obci.
Žiadosti o dotáciu na činnosť TJ Inter Ostrovany v roku 2017 a opravu a úpravy v modlitebni
apoštolskej cirkvi presunuli na rokovanie OZ v januári 2017.

Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 85/2016:
A1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2
písm. a/ pre Zdenu Husárovú, bytom Ostrovany 196 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej
žiadosti zo dňa 28.10.2016).
A2. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2
písm. a/ pre Veroniku Kalejovú, bytom Ostrovany 297 na zvýšené náklady na liečbu dieťaťa
v Kováčovej vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa 14.12.2016).
A3. Preloženie prerokovania ostatných žiadostí na zasadnutí OZ v januári 2017.
K bodu 17 - Prerokovanie odmien poslancov OZ a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve za rok
2016
(v prílohe zápisnice)
Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
Starosta obce predložil návrh ročných odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií pri
obecnom zastupiteľstve podľa Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch
a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch vo výške vo výške 50 % zo základnej
vyplatenej odmeny za rok 2016 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie.
Poslanci OZ tento návrh schválili uznesením č. 86/2016.
K bodu 18 - Rôzne
(v prílohe zápisnice)
Neboli vznesené námety.
K bodu 19 - Diskusia
Slávka Magdová- rodičia detí navštevujúcich materskú školu žiadajú zníženie stravnej jednotky
z dôvodu nevyužitia doterajšej sadzby a tiež požadujú možnosť platiť stravné na účet v banke.
K bodu 20 – Závery z rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu 7.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
2. Návrh na prerokovanie VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Ostrovany
3. Návrh na prerokovanie VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu Základnej školy v
Ostrovanoch
4. Návrh na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2019
5. Návrh na prerokovanie rozpočtových opatrení rozpočtu 2016
6. Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany a VZN č.
1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní
spracovania odpadových vôd
7. Návrh na prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch
a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
9. Návrh inventarizácie majetku obce k 31.12.2016 a zloženia inventarizačných komisií

10. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
11. Prerokovanie odmien poslancov OZ a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve za rok 2016

1. Schválenie programu 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Uznesenie č. 76
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. berie na vedomie
A1. Určenie overovateľov zápisnice – Martin Jaco
– Martin Švec
A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
B. Schvaľuje
B1. Program 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
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/ Podnety a návrhy od občanov
8/ Návrh na prerokovanie VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Ostrovany
9/ Návrh na prerokovanie VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu Základnej školy v
Ostrovanoch
10/ Návrh na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 20182019
11/ Návrh na prerokovanie rozpočtových opatrení rozpočtu 2016
12/ Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Ostrovany a VZN č.1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách
z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
13/ Návrh na prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Ostrovanoch a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch
14/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
15/ Návrh inventarizácie majetku obce k 31.12.2016 a zloženia inventarizačných komisií
16/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
17/ Prerokovanie odmien poslancov OZ a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve za rok
2016
18/ Rôzne
19/ Diskusia
20/ Závery z rokovania
21/ Záver

B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Radoslav Kriška
- člen komisie – Rastislav Švec
- člen komisie – Mgr. Slávka Magdová

2. Návrh na prerokovanie prerokovanie VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných
verejných priestranstiev na území obce Ostrovany
Uznesenie č. 77
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Ostrovany
s názvami ulíc:
1. Hlavná
2. Šarišská
3. Záhradná
4. Parková
5. Kostolná
6. Lesná
6. Horná
7. Torysská
8. Mlynská
9. Družstevná
10. Slánska
11. Jarková
12. Čergovská
13. Kamencová
B. Poveruje
Starostu obce a obecný úrad vykonaním opatrení súvisiacich s označením ulíc názvami a orientačnými
číslami.
3. Návrh na prerokovanie prerokovanie VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu Základnej
školy v Ostrovanoch
Uznesenie č. 78
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A.1 Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2016 o určení školského obvodu Základnej školy v
Ostrovanoch pre žiakov ročníkov 1.- 4. do naplnenia kapacity školy.
A.2 Výstavbu základnej školy v Ostrovanoch v zmysle schváleného územného plánu obce.
4. Návrh na prerokovanie prerokovanie rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného rozpočtu na
roky 2018-2019
Uznesenie č. 79
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ostrovany na rok 2017

B. Schvaľuje
Programový rozpočet obce Ostrovany na rok 2017 ( § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov) :
B1. Celkové príjmy rozpočtu obce Ostrovany na rok 2017 sa určujú sumou 679 170 €
a celkové výdavky rozpočtu obce Ostrovany sa určujú sumou
679 170 €.
B2. Rozpočet obce Ostrovany sa určuje ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti.
B3. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a príspevky podľa schválených Zásad a VZN obce.
Finančné prostriedky takto poskytnuté sa môžu použiť výlučne na účely uvedené v písomnej
dohode o poskytnutí dotácie a príspevku z rozpočtu obce a rozhodnutí starostu obce o poskytnutí
dotácie a príspevku.
B4. Poskytnuté finančné prostriedky dotácií a príspevkov podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom obce
podľa VZN obce.
B5. Obec tvorí sociálny fond vo výške 1 % hrubých miezd v zmysle zákona.
Použitie sociálneho fondu je vymedzené v zákone o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou
vyššieho stupňa na príslušný rok.
B6. Starosta obce môže v priebehu roka upraviť záväzné limity rozpočtu obce rozpočtovými
opatreniami, ktoré podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom.
5. Návrh na prerokovanie na prerokovanie rozpočtových opatrení rozpočtu 2016
Uznesenie č. 80
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 rozpočtu obce na rok 2016, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia.
Rozpočtové opatrenie starostu obce č.1/2016
V súlade s § 14, ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11, ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a uznesením Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch č. V-6/2015 zo dňa
14.05.2015
povoľujem
úpravy rozpočtu obce Ostrovany na rok 2016 - rozpočtové opatrenie č. 1/2016.
V zmysle § 14, ods. 2, písm. a), b), c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Ostrovany pristupuje k zmene rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.1. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, pričom
celkový výsledok hospodárenia bude po zrealizovaní daného rozpočtového opatrenia vo výške
116 887,00 €.
Bežné príjmy obce sa zvyšujú o 150 787 €.
Bežné výdavky obce sa zvyšujú o 39 440 €.
Kapitálové príjmy obce sa nemenia.
Kapitálové výdavky obce sa nemenia.
Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie sa nemenia.
Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú uvedené v tabuľkách a po schválení budú zahrnuté aj do
zmeny programového rozpočtu.

Bežné príjmy spolu
683 377 € Bežné výdavky spolu
391 870 €
Kapitálové príjmy spolu
0€
Kapitálové výdavky spolu 146 120 €
Finančné operácie spolu
0€
Finančné operácie spolu
28 500 €
---------------------------------------------------------------------------------------------PRÍJMY spolu
683 377 €
VÝDAVKY spolu
566 490 €
PREBYTOK 116 887 €

BEŽNÉ PRÍJMY
Úprava rozpočtu v príjmovej časti bežného rozpočtu :
Funkčná
klasifik.

Rozpočtová
klasifikácia

312001
312001
312001
312011
312011

Kód
zdroja

Názov položky

111
111
111
1162
1162

Dotácia na prenesený výkon ZŠ
Refundácia nákladov na CO
Dotácia na rek. VO - refundácia
Refundácia nákl. na projekt § 54
Refundácia nákladov na AČ

Schválený
rozpočet
v EUR

Návrh na
Upravený
úpravu
Rozdiel
rozpočet
rozpočtu v EUR
v EUR
v EUR

0
0
0
0
17 000

0
0
0
0
17 000

40 000 + 40 000
87
+87
100 000 +100 000
3 700 + 3 700
24 000 + 7 000

Schválený
rozpočet
v EUR

Upravený
rozpočet
v EUR

Návrh na
úpravu
rozpočtu
v EUR

Úprava rozpočtu celkom + 150 787 EUR
BEŽNÉ VÝDAVKY
Úprava rozpočtu vo výdajovej časti bežného rozpočtu :
Progr Funkčná
am
klasifik.

Rozpočtová
klasifikácia

1.1
1.1
1.1

0111
0111
0111

632003
637003
637012

2.7

0660

632002

3.1
3.2
4.1
4.1
4.1
4.1
4.3
4.3
4.3
4.3

0510
0520
0911
0911
0911
0911
09121
09121
09121
09121

637004
633005
632002
633001
633006
635006
611
612
614
621

4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3

09121
09121
09121
09121
09121
09121
09121
09121
09121

623
625001
625002
625003
625004
625005
625007
632001
632002

Kód
zdroja

41
41
41
41
41
41
41
111
41
41
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

Názov položky

Telefónne poplatky
Inzercia, webové služby
Poplatky konces. a spr. popl.
Vodné, stočné – bytové
domy
Odvoz komunálnych
odpadov
Všeobecný materiál ČOV
Vodné, stočné MŠ
Interiérové vybavenie MŠ
Všeobecný materiál MŠ
Údržba školského zariadenia
Tarifné platy ZŠ
Príplatky
Odmeny
Poistné VšZP
Poistné ostatným zdrav.
poisť.
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie
Úrazové poistenie
Invalidné poistenie
Poistné v nezamestnanosti
Rezervný fond solidarity
Elektrická energia
Telefónne poplatky

1 000
300
300

1 000
300
300

1 400
800
1 100

3 000

3 000

3 300

18 000
400
400
1 000
3 000
2 000
0
0
0
0

18 000
400
400
1 000
3 000
2 000
0
0
0
0

12 000
700
800
500
1 000
1 000
15 000
5 000
2 000
1 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rozdiel
v EUR

+ 400
+ 500
+ 800
+ 300
- 6 000
+ 300
+ 400
- 500
- 2 000
- 1 000
+15000
+ 5 000
+ 2 000
+ 1 000
+ 1 200

1 200
+ 400
400
4 100 + 4 100
+ 400
400
+ 700
700
+ 400
400
1 500 + 1 500
1 000 + 1 000
+ 100
100

4.3
4.3
4.3
4.3
5.1
5.1
5.1
7.2
7.2

09121
09121
09121
09121
0810
0810
0810
0620
0620

633002
633006
637014
637016
632001
632001
632002
634001
611

7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1

0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070

623
625001
625002
625003
625004
625005
625007
633006
633010
637015
611
612001
621
625001
625002
625003
625004
625005
625007
632001
632002
632003

111
111
111
111
41
41
41
41
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Nákup výpočtovej techniky
Všeobecný materiál
Stravovanie
Prídel do sociálneho fondu
Elektrická energia TJ
Elektrická energia PZ
Vodné, stočné
Palivá a oleje
Tarifné platy AČ
Poistné ostatným zdrav.
poisť.
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie
Úrazové poistenie
Invalidné poistenie
Poistné v nezamestnanosti
Rezervný fond solidarity
Všeobecný materiál AČ
Pracovné odevy, obuv AČ
Poistné UoZ
Tarifný plat
Osobné príplatky
Poistné VšZP
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie
Úrazové poistenie
Invalidné poistenie
Poistné v nezamestnanosti
Rezervný fond solidarity
Elektrická energia KC
Vodné, stočné
Telefónne poplatky

0
0
0
0
1 300
1 000
0
1 000
3 900

0
0
0
0
1300
1 000
0
1 000
3 900

390
60
600
30
120
40
190
7 670
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
400
300

390
60
600
30
120
40
190
7 670
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
400
300

+ 600
600
1 600 + 1 600
300
+ 300
+ 300
300
- 800
500
+ 600
1 600
+ 100
100
+ 200
1 200
6 100 + 2 200
- 190
200
- 10
70
+ 200
800
+ 20
50
+ 50
170
+ 20
60
300
+ 110
- 670
7 000
8 400 + 4 400
+ 450
450
3 700 + 3 700
400
+ 400
+ 400
400
+ 60
60
+ 600
600
+ 30
30
+ 130
130
+ 40
40
200
+ 200
- 900
1 100
- 400
0
- 300
0

Úprava rozpočtu celkom : + 39 440 EUR
6. Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany a VZN č.
1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku
a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A.1 Platnosť, VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany v znení zmien a doplnkov č. 1-2016 s účinnosťou
od 1.1.2016, aj pre rok 2017.
A.2 Zmeny, s účinnosťou od 1.1.2017, vo VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,
vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd v článku 6 takto:
(2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd je:
- 0,5397 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,5397 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,2698 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
(preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).

B. Splnomocňuje
Starostu obce Ostrovany vyhlásením týchto dodatkov vo Všeobecne záväznom nariadení obce
Ostrovany č. 1/2015 a 1/2008.
7. Návrh na prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch
a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch
Uznesenie č. 82
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
Schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií pri obecnom
zastupiteľstve v Ostrovanoch s účinnosťou od 1.1.2017.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
Uznesenie č. 83
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Ostrovany na rok 2017
V zmysle zákona č.369/1990 Z.z. § 18d a zákona 211/2002 Z.z., v znení neskorších
predpisov, predkladám plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrovany na rok 2017
Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je zameraný na kontrolu:
- zákonnosti,
- účinnosti,
- hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými
právami obce v nasledovných oblastiach:
I. Plán výkonu kontrolnej činnosti
Kontrolná činnosti bude vykonávaná na Obecnom úrade v Ostrovanoch, vo vybraných
organizáciách riadených OcÚ, ako i u právnických osôb a iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom,
finančnými prostriedkami OcÚ Ostrovany, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie,
v rozsahu tohto majetku.
 kontrola plnenia uznesení
 kontrola vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok
 v súlade s existujúcou právnou úpravou vykonanie kontroly vybraného všeobecne záväzného
nariadenia obce
 vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 a jeho
predloženie na rokovanie OZ ešte pred schválením záverečného účtu obce a to najneskôr do
30.6.2017
 kontrola pokladničnej hotovosti v pokladni obce v zmysle § 29 zákona č.431/2002
o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
 kontrola vybavovania sťažností v zmysle zákona č.152/1998 Z. z. o sťažnostiach v platnom
znení prijatých obcou Ostrovany a kontrola vybavovania petícií prijatých obcou Ostrovany
 kontrola čerpania poskytnutých dotácií obcou Ostrovany na základe platných zmlúv
 kontrola rozpočtovej organizácie

 vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ostrovany na roky 2018
– 2020 (stanovisko bude predložené na rokovanie OZ pri prerokovaní návrhu rozpočtu obce
Ostrovany na roky 2018 - 2020)
II. Ostatná činnosť HK :
 účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
 účasť na zasadnutiach komisií OZ podľa požiadaviek predsedov jednotlivých komisií
 vypracovanie stanovísk a odpovedí na otázky poslancov OZ
 spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na rok 2018
Tento návrh kontrolnej činnosti môže byť v priebehu roka zmenený, okrem uvedenej kontrolnej
činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada Obecné zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu
kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného rozhodnutia hlavného kontrolóra obce,
predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly
9. Návrh inventarizácie majetku obce k 31.12.2016 a zloženia inventarizačných komisií
Uznesenie č. 84
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A.1 Vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku obce Ostrovany a harmonogram
inventarizácie majetku obce k 31.12.2016.
Starosta obce Ostrovany
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 31.12.2016.
Inventarizácia bude zahŕňať inventarizáciu fyzickú, 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 2016 Obecný úrad v Ostrovanoch zabezpečí prevedenie inventarizácie:
- budova obecného úradu a bytový fond obce (rómske bytovky), obecná knižnica, materská
a základná škola.
Harmonogram inventarizácie hospodárskych prostriedkov za rok 2016 ku dňu 31.12.2016:
1/ prevedenie fyzickej a dokladovej inventarizácie
T: do 13.1.2017
Z: predseda IK
2/ porovnanie s účtovným stavom - vyčíslenie prebytkov, mánk a návrh na vyradenie
T: do 20.1.2017
Z: predseda IK
3/ spracovanie inventarizačných hárkov a návrh na vyradenie
T: 23.1.2017
Z: adm. prac. obce
4/ zhodnotenie návrhov na vyradenie inventára vyraďovacou komisiou T: do 25.1.2017
Z: predseda VK
A. 2 Zloženie inventarizačných komisií na prevedenie ročnej inventarizácie, fyzickej a
dokladovej, majetku obce k 31.12.2016:

1/ Inventarizačná komisia pre OcÚ, bytový fond, PZ, OK, MŠ a ZŠ
- predseda komisie – Martin Jaco
- člen komisie
- Bc. Miroslav Lukáč
- člen komisie
- Martin Švec
- zodpovedný pracovník - Ing. Revák Cyril za OcÚ
Renáta Triščová za MŠ
Mgr. Katarína Kurimská za ZŠ
2/ Inventarizačná komisia pre vykonanie dokladovej inventarizácie:
- predseda komisie – Mgr. Slávka Magdová
- člen komisie
- Radoslav Kriška
- člen komisie
- Miroslav Dužda
- zodpovedný pracovník - Ing. Cyril Revák
- Bc. Lukáčová Martina
- Ing. Kristína Spišáková
3/ Vyraďovacia komisia:
- predseda komisie – Rastislav Švec
- člen komisie
- Jozef Bruzda
- člen komisie
- František Červeňák
10. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
Uznesenie č. 85
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2
písm. a/ pre Zdenu Husárovú, bytom Ostrovany 196 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej
žiadosti zo dňa 28.10.2016).
A2. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2
písm. a/ pre Veroniku Kalejovú, bytom Ostrovany 297 na zvýšené náklady na liečbu dieťaťa
v Kováčovej vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa 14.12.2016).
A3. Preloženie prerokovania ostatných žiadostí na zasadnutí OZ v januári 2017.
11. Prerokovanie odmien poslancov OZ a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve za rok
2016
Uznesenie č. 86
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A1. Podľa § 2 ods. 2/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch odmenu vo výške 50 % zo základnej
vyplatenej odmeny za rok 2016 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie:
- Martin Švec 90,00 €.
A2. Podľa § 2 ods. 5/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch poslancom obecného zastupiteľstva ročnú
odmenu vo výške 50 % zo základnej vyplatenej odmeny za rok 2016 s prihliadnutím na kvalitu
a aktivitu výkonu funkcie:
- Jozef Bruzda
42,00 €
- František Červeňák
42,00 €,
- Miroslav Dužda
38,00 €,
- Martin Jaco
42,00 €,

- Slávka Magdová, Mgr.
30,00 €,
- Rastislav Švec
42,00 €,
- Radoslav Kriška
38,00 €,
- Miroslav Lukáč, Bc.
42,00 €.
A3. Podľa § 3 ods. 2/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch
a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch poslancom obecného zastupiteľstva,
ktorí vykonávajú funkciu predsedov komisií, ročnú odmenu vo výške 50 % zo základnej
vyplatenej odmeny za rok 2016 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie:
- Martin Jaco
52,50 €.
A4. Podľa § 3 ods. 4/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch Poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí
vykonávajú funkciu členov komisií a ostatným členom komisií, ročnú odmenu vo výške 50 % zo
základnej vyplatenej odmeny za rok 2016 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie:
- Martin Švec
27,50 €
- Katarína Triščová
37,50 €
- Marián Trišč
37,50 €,
- Marcela Jacová
37,50 €,
- Matúš Kolarčík
25,00 €,
- Katarína Kolarčíková
25,00 €,
- Viera Marková
37,50 €,
- Terézia Olejníková
37,50 €.

K bodu 21 - Záver
Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch poďakoval starosta obce poslancom
a všetkým prítomným za účasť na 12. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončil.

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k

Overovatelia zápisnice:
Martin Jaco
Martin Švec
Zapísala:
Bc. Martina Lukáčová

-

PRÍLOHY -

PREDLOŽENÉ NA ROKOVANIE 12. ZASADNUTIA OZ V OSTROVANOCH DŇA
15.12.2016
Kontrola plnenia prijatých uznesení z 11. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 13.10.2016
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 72/2016
A. BERIE NA VEDOMIE
A1. Určenie overovateľov zápisnice – Rastislav Švec
– František Červeňák
A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
B. SCHVAĽUJE
B1. Program 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Martin Jaco
- člen komisie – Bc. Miroslav Lukáč
- člen komisie – Jozef Bruzda
STAV : Uznesenie mená ukladací charakter
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 73/2016
BERIE NA VEDOMIE správu audítora z overenia záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2015,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
STAV : Uznesenie nemá ukladací charakter
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 74/2016
A. BERIE NA VEDOMIE návrh dopravného značenia ulíc okolo kostola.
B. ODPORÚČA
B.1 vypracovať projektovú dokumentáciu a rozpočet dopravného značenia celej obce.
B.2 Návrh dopravného značenia predložiť KR PZ, KDI Prešov na odsúhlasenie.
D. SCHVAĽUJE realizáciu dopravného značenia v obci po odsúhlasení KR PZ, KDI Prešov.
STAV : Projektová dokumentácia je spracovaná a rozpočet bude predložený po výbere konkrétneho
dodávateľa formou verejného obstarávania. Po vypracovaní projektu a výbere dodávateľa bude
predložené na odsúhlasenie SÚ ciest PSK.
Uznesenie v plnení
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 75/2016
A. SCHVAĽUJE poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce daným fyzickým a právnickým
osobám :

Dušan Dužda, bytom Ostrovany 193 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa
27.9.2016).
Slávka Duždová, bytom Ostrovany 202 na lieky pre choré dieťa vo výške 50 Eur (podľa písomnej
žiadosti zo dňa 23.9.2016).
Marcela Popušová, bytom Ostrovany 179 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa
19.9.2016).
Bartolomej Bilý, bytom Ostrovany 179 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa
13.9.2016).
Marián Bilý, bytom Ostrovany 203 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa
7.10.2016).
Kristína Kalejová, bytom Ostrovany 221 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa
5.9.2016).
Vojtech Bilý a manž. Margita Bilá, bytom Ostrovany 184 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej
žiadosti zo dňa 6.9.2016).
František Kaleja, bytom Ostrovany 222 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa
9.9.2016).
TJ Inter Roma Ostrovany na dofinancovanie rozpočtu TJ súťažného ročníka 2016 na prenájom ihrísk
pre žiakov a dospelých. Výška dotácie 620 €.
B. ZAMIETA poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce daným fyzickým a právnickým
osobám z dôvodu nesplnenia podmienok :
Vladimír Dužda, bytom Ostrovany 197
Marcela Červeňáková, bytom Ostrovany 192
Eva Duždová, bytom Ostrovany 172
Anna Kalejová, bytom Ostrovany 175
Terézia Kalejová, bytom Ostrovany 221
C. ODPORÚČA prerokovať žiadosť Miroslav Dužda, Ostrovany 187 o dotáciu na opravu
modlitebne Apoštolskej cirkvi po doložení rozpočtu na práce a realizáciu diela.
STAV : Uznesenie splnené
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 76/2016
A. SCHVAĽUJE do rady školy, za zriaďovateľa obec Ostrovany, pri Základnej škole v Ostrovanoch
poslancov obecného zastupiteľstva p. Františka Červeňáka a Miroslava Duždu.
STAV : Menovaní sa ujali funkcie a zúčastnili sa zasadnutia Rady školy, z ktorého existuje aj
zápisnica.
Uznesenie splnené.

Obec Ostrovany, starosta obce
Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 15.12.2016
Číslo programu rokovania : 8

K návrhu na prerokovanie VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Ostrovany
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
text po prerokovaní v zastupiteľstve
Dôvodová správa:
Predkladám návrh VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
na území obce Ostrovany. Návrh názvov ulíc sme zaslali aj s mapou na verejnú diskusiu
a pripomienkovanie obyvateľov obce (domácností) a z cca 160 domácností sa nám do termínu
15.11.2016 vrátilo 10 písomných odpovedí s pripomienkami:
1. Hlavná
- po súpisné č. 35 - smerom od s.č. 35 do Šar. Michalian – Imunská prípadne Ku Imune
- od s.č. 35 do Šar. Michalian – Michalská
- Šarišská – Sabinovská – Imunská – rozdeliť na tri ulice križovatkami
- Sabinovská, Hlavná, Prešovská, Michalská – rozdeliť križovatkami
2. Záhradná
- Pánska resp. Ku barónke – historický, miestny názov
3. Parková
- Pri Parku – vystihuje lokalitu, na počutie lepšie znie, historický, miestny názov
4. Kostolná
- Nižná a Školská
- Okružná – historický, miestny názov
- ľavá strana Kostolná, pravá strana Dolná, Pánska alebo Dolný koniec – staré názvy
- Kvetná
5. Lesná
- Pod lesom názov je kreatívnejší, vystihuje lokalitu
- Úvozek, Vodárenská, Úzka
- Záhradná – historický, miestny názov
- Uvozková, Pastierska, Uvozek – staré názvy
6. Zimná
- Vyšný konec, Vyšná
- Na huru – historický, miestny názov

- Horná, Lesná, Ku lesu, Vyšný konec – staré názvy
7. Torysská
- Pánska
- Rybníková
- Kamencová, Ihrisková
8. Mlynská
9. Družstevná
10. Slánska
- Čergovská – smeruje k pohoriu Čergov – staré názvy
- Osadná – historický, miestny názov – staré názvy
- Rómska - výstižná
11. Jarková
- Pri potoku – historický miestny názov
12. Riečna
- Vŕbová – historický, miestny názov
13. Športová
- Kamencová – staré názvy

NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrovany
na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 2b a 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR
č. 31/2003 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v y d
á v a toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE
OBCE OSTROVANY
č. 2/2016
o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
na území obce Ostrovany
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Ostrovany v súlade s platnou právnou úpravou určuje a mení názvy ulíc a iných verejných
priestranstiev na celom území obce Ostrovany.
(2) Určovanie ulíc a verejných priestranstiev slúži obci a ostatným subjektom na získanie prehľadu
o umiestnení stavieb a súčasne slúži obyvateľom na lepšiu orientáciu na území obce.
(3) Obec vedie evidenciu súpisných čísel a orientačných čísiel na evidenčných listoch alebo na
počítačových alebo iných médiách podľa jednotlivých ulíc a verejných priestranstiev.

Čl. 2
Názvy ulíc na území obce a ich zmeny
(1) Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe požiadaviek obyvateľov obce s prihliadnutím na
orientačné možnosti, rozlohu obce, ako i na názory a vyjadrenia obyvateľov obce a iných
subjektov.
(2) Pridelenie názvu ulice alebo jeho zmenu obec oznámi spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nej
mohli obyvatelia vyjadriť. Lehota uverejnenia nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.
(3) Zoznam ulíc a verejných priestranstiev tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia.
súčasťou tohto zoznamu je aj grafická časť, ktorá jednoznačným spôsobom vykresľuje jednotlivé
ulice a iné verejné priestranstvá na území obce Ostrovany.
Čl. 3
Osobitné podmienky
(1) Obec dbá o to, aby sa ulice označovali v súlade s ust. § 2b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Obec tiež dbá o to, aby označenie ulice bolo realizované v dostatočnom časovom predstihu, aby si
všetci dotknutí mohli splniť svoje povinnosti podľa osobitných právnych predpisov (zmeny
v občianskych preukazoch a ostatných verejných listinách a pod.)
Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Ostrovanoch.
(2)Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch dňa
15.12.2016 uznesením č. ..../2016.
(3)Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.

Ing. Cyril Revák, v.r.
starosta obce
Prílohy:
č.1 Názvy ulíc podľa abecedného zoznamu a zaradenie rodinných domov do danej ulice
č.2 Návrh situačného plánu ulíc - grafický podklad

Príloha č.2 Návrh situačného plánu ulíc - grafický podklad

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 15.12.2016
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na prerokovanie VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu Základnej školy v
Ostrovanoch

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2016 o určení školského obvodu Základnej školy v
Ostrovanoch

Dôvodová správa
Obec Ostrovany je v zmysle § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov povinná určiť všeobecne záväzným nariadením
školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce
alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, svojím všeobecne záväzným
nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.
Vo februári 2016 obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zriadení základnej školy (pre ročníky 1.-4.) k
1.9.2016. MŠVVaŠ SR s týmto návrhom súhlasilo a zaradilo ZŠ Ostrovany do siete škôl od 1.9.2016
rozhodnutím č. MŠ SR č. 2016-13211/30396:5-10H0 zo dňa 19.8.2016.
Navrhovaným textom VZN určíme, ktorí žiaci z obce majú právo plniť si povinnú školskú dochádzku
v ZŠ Ostrovany.
Odporúčam poslancom OZ preštudovať si predložený materiál a prípadné otázky, doplnenia a návrhy
predložiť na rokovaní OZ.
NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 11 a § 8 zákona SNR č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v y d á v a pre územie obce Ostrovany toto

Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 3/2016
o určení školského obvodu Základnej školy v Ostrovanoch

Účel
§1
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Ostrovany je v súlade s § 8, zákona NR č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vymedziť školský obvod základnej
školy v obci.
Školský obvod základnej školy
§2
1. Školským obvodom Základnej školy Ostrovany súp. č. 250, organizácie bez právnej subjektivity, je
celé katastrálne územie obce Ostrovany, pre žiakov ročníkov 1.- 9. do naplnenia kapacity školy.
3. Žiak s trvalým bydliskom, z ktorejkoľvek časti územia obce Ostrovany plní povinnú školskú
dochádzku v školskom obvode Základnej školy Ostrovany súp. č. 250, ak sa zákonný zástupca žiaka
nerozhodne podľa § 8, ods. 4 zák. NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve.
4. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom
má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy,
do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v
ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý.
Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko jeho
prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
5. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia Obec Ostrovany určí školský
obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú
dochádzku. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej
školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí Okresný úrad, odbor školstva Prešov.
Záverečné ustanovenie
§3
1. Ak nie je v tomto VZN podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR číslo 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
2. Toto VZN bolo schválené OZ v Ostrovanoch 15.12.2016, uznesením č. ....../2016
3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2017

V Ostrovanoch 15.12.2016
Ing. Cyril Revák, v.r.
starosta obce

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 15.12.2016
Číslo programu rokovania : 10

K návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2019

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ostrovany na rok 2017
B. SCHVAĽUJE
Programový rozpočet obce Ostrovany na rok 2017 ( § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov) :
B1. Celkové príjmy rozpočtu obce Ostrovany na rok 2017 sa určujú sumou 679 170 €
a celkové výdavky rozpočtu obce Ostrovany sa určujú sumou
679 170 €.
B2. Rozpočet obce Ostrovany sa určuje ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti.
B3. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a príspevky podľa schválených Zásad a VZN obce.
Finančné prostriedky takto poskytnuté sa môžu použiť výlučne na účely uvedené v písomnej
dohode o poskytnutí dotácie a príspevku z rozpočtu obce a rozhodnutí starostu obce o poskytnutí
dotácie a príspevku.
B4. Poskytnuté finančné prostriedky dotácií a príspevkov podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom obce
podľa VZN obce.
B5. Obec tvorí sociálny fond vo výške 1 % hrubých miezd v zmysle zákona.
Použitie sociálneho fondu je vymedzené v zákone o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou
vyššieho stupňa na príslušný rok.
B6. Starosta obce môže v priebehu roka upraviť záväzné limity rozpočtu obce rozpočtovými
opatreniami, ktoré podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom.

Programový rozpočet obce Ostrovany
na roky 2017 - 2019
Rozpočet Obce Ostrovany na roky 2017 - 2019 je zostavený v súlade s týmito právnymi
predpismi:
1. so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2. so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3. so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
5. s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov,
6. so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
7. so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov,
8. so zákonom č. 325/2012 Z.z. ktorým sa doplnení zákonov č. 596/2003 Z.z. o štátne správe v
školstve a školskej samospráve s účinnosťou od.1.1.2013 a zákonom č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
9. s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie,
10. so zákonom č. 493/2011Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
11. v súlade so schváleným rozpočtom SR na rok 2017 a ostatnými právnymi predpismi a
internými smernicami obce Ostrovany platnými v čase predloženia návrhu programového
rozpočtu obce Ostrovany.
Programový rozpočet Obce Ostrovany na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo, podľa § 11, ods. 4, písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce.
Podľa zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sú obce a mestá od roku 2013
povinné zostavovať rozpočet v členení na predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná
skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj
predložený návrh rozpočtu, t.j.:








Skutočnosť rok 2014
Skutočnosť rok 2015
Schválený rozpočet rok 2016
Očakávaná skutočnosť rok 2016
Návrh na rok 2017
Návrh na rok 2018
Návrh na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2019 je zostavený
ako programový, zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a
výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. V návrhu je rozpočtovaných
8 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov a sú v
nich zahrnuté výdavky porovnané podľa predchádzajúcich rokov 2014, 2015, 2016 v návrhu na roky
2017 až 2019.

Rozpočet obce Ostrovany na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 679 170 €
- nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami.
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 679 170 €, bežné výdavky vo výške 428 070 €, kapitálové príjmy
sú rozpočtované vo výške 0 € a kapitálové výdavky vo výške 205 650 €.
Prebytok bežného rozpočtu je použitý na splácanie istiny z úverov, ktorá je zaradená do výdavkových
finančných operácií.
Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré
obec získa zo štátneho rozpočtu, pričom sa vychádzalo z návrhu rozpočtu verejnej správy
na roky 2017 – 2019 a odhadu výberu dane v tomto roku. Sadzby miestnych daní a poplatkov
a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2016 a predchádzajúcich
dvoch rokov.
Návrh Programového rozpočtu obce Ostrovany na roky 2017-2019 so stanovenými cieľmi
a merateľnými ukazovateľmi je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Takto zostavený rozpočet má zabezpečiť preukázateľnosť a efektívnosť verejných výdavkov, zvýšenie
ich transparentnosti a informovanosti občanov o použití verejných financií a prostriedkov obce.
Návrh Programového rozpočtu Obce Ostrovany na roky 2017-2019 je uvedený v tabuľkovej
časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2018-2019 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.
Pre roky 2017-2019 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavujú 22 podprogramov
slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov v štruktúre :
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram: 1.1.
Manažment
Podprogram: 1.2.
Členstvo v združeniach miest a obcí
Podprogram: 1.3.
Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce
Program 2: Služby občanom
Podprogram: 2.1.
Správa cintorína
Podprogram: 2.2.
Verejné osvetlenie
Podprogram: 2.3.
Miestny rozhlas
Podprogram: 2.4.
Požiarna ochrana
Podprogram: 2.5.
Veterinárna starostlivosť
Podprogram: 2.6.
Podpora občianskych združení
Podprogram: 2.7.
Bývanie
Program 3: Odpadové hospodárstvo
Podprogram: 3.1.
Odvoz a zneškodnenie odpadu
Podprogram: 3.2. Správa a údržba kanalizácie a ČOV
Program 4: Vzdelávanie
Podprogram: 4.1.
Materská škola
Podprogram: 4.2.
Školská jedáleň pri MŠ
Podprogram: 4.2.
Základná škola
Program 5: Šport
Podprogram: 5.1.
Rekreačný a klubový šport
Program 6: Kultúra
Podprogram: 6.1.
Knižnica
Podprogram: 6.2.
Kultúrne a športové podujatia
Program 7: Prostredie pre život
Podprogram: 7.1.
Verejná zeleň

Podprogram: 7.2.
Rozvoj obce
Program 8: Sociálne služby
Podprogram: 8.1.
Sociálna starostlivosť
Podprogram: 8.2.
Jednorazové dávky sociálnej starostlivo
Prehľad príjmov rozpočtu obce na rok 2017 - 2019
Celkové príjmy obce sú rozpočtované vo výške a v štruktúre:
Príjmy v roku
Bežné príjmy
- daňové príjmy
- nedaňové príjmy
- transfery verejnej správy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

2017
€
679 170
542 180
28 000
108 990
0
0
679 1700

2018
€
560 445

2019
€
568 868

Príjmy spolu

1. B e ž n é p r í j m y ........................................................................................ 679 170 €
1.1. Daňové príjmy ...................................................................................................... 542 180 €
1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ............................. 520 180 €
Podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane
z príjmov fyzických osôb (tzv. podielové dane) je príjmom rozpočtu obce vo výške 70 %. Výnos dane
sa rozdeľuje podľa kritérií podľa nariadenia vlády č. 623/2007 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve, ktorých rozpis je zverejnený Ministerstvom financií SR.
1.1.2. Daň z nehnuteľnosti ................................................................................... 9 500 €
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Člení sa na daň z pozemkov, daň zo
stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru
zdaňovacieho obdobia. Nerozpočtujú sa nedoplatky na týchto daniach z minulých rokov.
1.1.3. Daň za psa ….................................................................................................... 300 €
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes so
špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
1.1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva ........................................................ 200 €
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie
vozidla).
1.1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad .......................... 12 000 €
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce. Nerozpočtujú sa nedoplatky na tomto poplatku z minulých rokov.
1.2. Nedaňové príjmy .................................................................................................... 28 000 €

1.2.1. Príjmy z prenajatých budov ......................................................................... 7 000 €
Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom bytových domov.
1.2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov....................................................................
800 €
Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom pozemkov pod stavbami RD
v rómskej osade.
1.2.3. Správne poplatky ........................................................................................... 500 €
Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh,
osvedčovanie podpisu a kópie dokumentu, za vydanie rybárskych lístkov, územné a stavebné žiadosti
a pod.
1.2.4. Cintorínske poplatky ........................................................................................ 200 €
Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne.
1.2.5. Režijné náklady ................................................................................................ 1 200 €
Platby za výdavky na prípravu jedál v ŠJ pre cudzích stravníkov (energie, mzdy a odvody).
1.2.6. Platby za pripojenie na internet ...................................................................... 4 500 €
Poplatok za pripojenie sa odberateľa na obecnú WiFi internetovú sieť ( v súčasnosti
neobmedzené pripojenie poplatok mesačne 7 € ).
1.2.7. Za odpadové nádoby .......................................................................................... 100 €
Príjem za odpredaj popolníc 110 litrových ( 13,30 € ).
1.2.8. Poplatky za stočné ............................................................................................ 11 700 €
Príjem za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej
ČOV. Nerozpočtujú sa nedoplatky za minulé roky na poplatku za odvádzanie odpadových vôd
verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej ČOV.
1.2.9. Poplatky MŠ ......................................................................................................... 500 €
Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ.
1.2.10. Poplatky MŠ – darovací príspevok rodičov detí v MŠ ...................................... 1 000 €
Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ.
1.2.11. Úroky .............................................................................................................. 200 €
Príjmy z finančných účtov vedených v banke.
1.2.12. Ostatné príjmy od FO ...................................................................................... 300 €
Príjmy za nájom majetku obce, za prenájom obecných priestorov a iné náhodne príjmy.
1.3. Transfery verejnej správy ....................................................................................... 108 990 €
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2014 budú realizované v nasledujúcej
štruktúre:
1.3.1. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy základná škola ............................. 100 000€
1.3.2. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ..............................
640 €
1.3.3. Dotácia na prenesený výkon št. sp. v oblasti ŽP ..................................................
50 €
1.3.4. Dotácia na predškolskú výchovu ..........................................................................
5 200 €
1.3.5. Refundácia nákladov § 54 ....................................................................................
1 100 €
1.3.6. Refundácia nákladov MOS AČ ............................................................................
2 000 €
2. Kapitálové príjmy ................................................................................................
0 €
3. Finančné operácie ..................................................................................................
0€

Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry
na rok 2017 – 2019
Celkový sumár bežných
výdavkov podľa rokov
Rozpočet výdavkov (v €)

2017

2018

2019

679 170

457 297

461 941

114 920

116 163

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Rozpočet programu (v €)

115 800

Program 2: Služby občanom
Rozpočet programu (v €)

24 970

25 968

26 218

29 850

31 032

31 342

207 600

215 904

218 098

14 650

15 080

15 225

3 700

3 848

3 885

30 500

29 556

29 841

17 950

18 668

18 847

2017

2018

2019

205 650

0

0

2017

2018

2019

28 500

0

0

2017

2018

2019

679 170

457 297

461 941

Program 3: Odpadové hospodárstvo
Rozpočet programu (v €)
Program 4: Vzdelávanie
Rozpočet programu (v €)
Program 5: Šport
Rozpočet programu (v €)
Program 6: Kultúra
Rozpočet programu (v €)
Program 7: Prostredie pre život
Rozpočet programu (v €)
Program 8: Sociálne služby
Rozpočet programu (v €)
Kapitálové výdavky
podľa rokov
Rozpočet programu (v €)
Finančné operácie
Rozpočet programu (v €)
Výdavky spolu podľa
rokov
Rozpočet programu (v €)

Výdavky podľa programovej štruktúry
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Ostrovany a efektívna samospráva, poskytujúca
príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského,
kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti.
2017

2018

2019

Rozpočet programu
115 800
114 920
116 143
(v €)
Komentár k programu:
Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na efektívnosť
pri vynakladaní verejných zdrojov obce a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy obce.
Plnením cieľov vytvára Obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých
obyvateľov obce v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré
súvisia s činnosťou manažmentu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, účasti obce v regionálnych
a celoštátnych organizácií, s riadením investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou
politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít
manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EU.

V programe je zahrnutá aj správa a údržba budovy obecného úradu a miestneho kultúrnospoločenského centra.
Podprogram 1.1: Manažment
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

87200

90688

91560

Cieľ
- Kontinuita rozvoja obce
- Účinné a kontinuálne riadenie
obecného úradu
- Funkčná pravidelná a plynulá
činnosť samosprávnych orgánov
obce
- Účinné napĺňanie rozhodnutí OZ

Merateľný
ukazovateľ
- Predpokladaný počet podaných
projektov a žiadostí o cudzie zdroje
- Počet porád starostu s pracovníkmi
obce za mesiac
-Počet zasadnutí obecného
zastupiteľstva

Plánovaná
hodnota
5

Skutočná
hodnota

1
5

- Percento splnených úloh uložených 100%
OZ v stanovenom termíne
- Počet uskutočnených kontrol za rok 4
hlavným kontrolórom obce
1
- Počet auditov hospodárenia obce

- Súlad činností obce s právnymi
predpismi
- Dôsledná nezávislá kontrola
hospodárenia obce
Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s odborným zabezpečením chodu
obce vo všetkých oblastiach, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, aktivity a činnosti
obce súvisiace s administratívnou a správnou agendou obce, rozpočtovou a daňovou politikou obce,
komplexné vedenie účtovníctva, kontrolnú a audítorskú činnosť, zasadnutia obecného zastupiteľstva,
činnosť hlavného kontrolóra obce a audit hospodárenia obce. Patria sem výdavky na mzdy a poistné
zamestnancov obecného úradu, vrátane starostu a hlavného kontrolóra, cestovné výdavky na pracovné
cesty zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál – kancelársky materiál,
nábytok, čistiace potreby a reprezentačné výdavky, servis a údržba kancelárskej techniky a služby,
ktoré zahŕňajú audit, poplatky banke a iným subjektom, prídel do sociálneho fondu , poistné
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, povinné vzdelávanie starostu obce a
školenia
zamestnancov, odmeny členom obecného zastupiteľstva, náklady na prevádzku osobného motorového
vozidla.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Mzdy a odvody
Cestovné
Poštové a telekomunikačné služby
Všeobecný materiál
Prevádzka osobného mot. vozidla
Servis a údržba výpočt. techniky
Nájomné za nájom pozemkov SPF
Služby
Transfery
Splácanie úrokov z úveru

2017/ €
72350
200
1400
4350
2100
1200
200
15900
3500
2800

2018/ €
75244
208
1456
4524
2184
1248
208,00
16536
3640
2912

2019/ €
75967
210
2999
4568
2205
1260
210,00
16695
3675
3057

Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach miest a obcí
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

3100

3224

3255

Cieľ
- Prístup k aktuálnym trendom
v riedení samosprávy a účasť obce na
zasadnutiach týchto združení

Merateľný
ukazovateľ
- Počet združení, v ktorých je obec
členom
- Počet účastí na zasadnutiach týchto
združení

Plánovaná
hodnota
4

Skutočná
hodnota

4

Komentár k podprogramu:
Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, členom Hornotorysského regionálneho
združenia, MAS Bachureň a príspevok na financovanie projektu DECOM. Finančné prostriedky
predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského a príspevkov do týchto organizácií.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Členské príspevky ZMOS,
ZOHTR,DCOM

2017/ €

2018/ €

2019/ €

3100

3224

3255

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce
Rozpočet
podprogramu (v €)
Cieľ

2017

2018

2019

8700

9048

9135

Merateľný
ukazovateľ
- počet revízií- PO, ELI, kotly

Plánovaná
hodnota

Skutočná
hodnota

- Transparentné nakladanie
4
s majetkom obce
Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu
a miestneho kultúrno-spoločenského centra. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na
energie, revízie a údržbu.
Výdavky podprogramu podľa rokov

2017/ €

2018/ €

2019/ €

Elektrická energia
Plyn
Vodné, stočné
Revízie - PO,ELI,kotly
Údržba budov

2000
2800
300
600
3000

2080
2912
312
624
3120

2100
2940
315
630
3150

Program 2: Služby občanom
Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce
Rozpočet programu
(v €)

2017

2018

2019

24970

25969

26218

Komentár k programu:
Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych
služieb, vysielanie obecného rozhlasu a údržba verejného osvetlenia, podpora kultúrnych aktivít
poskytnutím priestorov v miestnom kultúrno-spoločenskom centre, podpora športových aktivít,
zabezpečenie opatrovateľskej služby (podľa potreby) a príspevky a drobné služby pre občanov formou
menších dobrovoľných prác v spolupráci s ÚPSVR a knižničné služby s bohatým knižným fondom.
V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Všetky služby

občanom sú poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je
občan na prvom mieste.
Podprogram 2.1: Správa cintorína
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

370

385

388

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- počet udržiavaných hrobových
miest
- výmera udržiavanej plochy

- Správa, prevádzkovanie a údržba
cintorína

Plánovaná
hodnota
22

Skutočná
hodnota

4200 m2

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín, jeho údržbu, správu a prevádzku odborne
spôsobilou osobou.
Výdavky podprogramu podľa rokov
2017/ €
2018/ €
2019/ €
Prevádzkovanie cintorína
170
177
178
údržba cintorína
200
208
210
Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

5600

5824

5880

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- Počet prevádzkovaných svetelných
bodov
- Celková svietivosť svetelných
bodov

- Efektívna prevádzka a funkčné
verejné osvetlenie v obci

Plánovaná
hodnota
128
100 %

Skutočná
hodnota

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné
prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, opravy, údržbu a na materiál potrebný
na jeho prevádzku. VO je po kompletnej rekonštrukcii v roku 2017 ešte v záruke.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Elektrická energia
Všeobecný materiál
Opravy, údržba VO

2017/ €
5000
100
500

2018/ €
5200
104
520

2019/ €
5250
105
525

Podprogram 2.3: Miestny rozhlas
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

200

208

210

Cieľ
- kvalitná informovanosť obyvateľov
o aktuálnom dianí v obci

Merateľný
ukazovateľ
- Počet reproduktorov v obci
- Pokrytie obce vysielaním v MR

Plánovaná
hodnota
50
100%

Skutočná
hodnota

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácii
obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú
bežné výdavky na údržbu zrekonštruovaného a zmodernizovaného obecného rozhlasu.
Výdavky podprogramu podľa rokov
údržba miestneho rozhlasu

2017/ €
200

2018/ €
208

2019/ €
210

Podprogram 2.4: Požiarna ochrana
2017

2018

2019

200

208

210

Rozpočet
podprogramu (v €)
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- Počet realizovaných prehliadok
budov za rok

- Minimalizovať riziko vzniku
požiarov na území obce

Plánovaná
hodnota
3

Skutočná
hodnota

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa náklady na materiál a za výkon preventívnych prehliadok – prevencia proti
požiarom.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Prevencia požiarov

2017/ €
200

2018/ €
208

2019/ €
210

Podprogram 2.5: Veterinárna starostlivosť
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

3 000

3 120

3 150

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- počet plánovaných zásahov počas
roka

- Likvidácia epidemiologicky
nebezpečných hlodavcov a ochrana
životných podmienok obyvateľov
- odchyt túlavých psov

Plánovaná
hodnota
2

Skutočná
hodnota

- podľa potreby
Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov, odchyt túlavých psov
a iné veterinárne opatrenia. Financujú sa služby za tieto úkony.
Výdavky podprogramu podľa rokov
2017/ €
2018/ €
2019/ €
Veterinárna prevencia
3 000
3 120
3 150
Podprogram 2.6: Podpora občianskych združení
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

10 000

10 400

10 500

Cieľ
- podpora voľnočasových aktivít detí
a mlad.
- podpora spoločenských stretnutí

Merateľný
ukazovateľ
- počet plánovaných podujatí počas
roka

Plánovaná
hodnota
8
3

Skutočná
hodnota

obyvateľov obce a rodákov

- počet stretnutí

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje podporu organizácii a združení v obci s na využitie voľného času detí,
mládeže, dospelých a rodákov z obce. Financujú sa aktivity týchto organizácii a združení.
Výdavky podprogramu podľa rokov
2017/ €
2018/ €
2019/ €
Občianskym združeniam a nadáciám
10000
10400
10500
Podprogram 2.7: Bývanie
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

4600

4784

4830

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- Starostlivosť o nájomne byty v obci - Počet bytov

Plánovaná
hodnota
16

Skutočná
hodnota

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu a údržbu a opravy bytových domov
v rómskej osade.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Elektrická energia, vodné, stočné
Údržba bytových domov

2017/ €
2600
2000

2018/ €
2704
2080

2019/ €
2730
2100

Program 3: Odpadové hospodárstvo
Zámer: Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva..
2017

2018

2019

Rozpočet programu
29850
31032
31342
(v €)
Komentár k programu:
Obec Ostrovany je v zmysle platných právnych predpisov povinná zabezpečovať činnosti
spojené s nakladaním a likvidáciou komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iných
odpadov na svojom území od fyzických a právnických osôb. Ďalej tento program zahŕňa činnosti
a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci.
Podprogram 3.1: Odvoz a zneškodňovanie odpadu
Rozpočet
podprogramu (v €)
Cieľ
- Odvoz komunálneho odpadu
a separovaného odpadu z obce

2017

2018

2019

12300

12780

12600

Merateľný
ukazovateľ
- Objem vyprodukovaného odpadu za
rok v tonách
- Podiel vyseparovaného odpadu z
komunálneho odpadu za rok

Plánovaná
hodnota
140

Skutočná
hodnota

10%

Komentár k podprogramu:
Obec zabezpečuje likvidáciu odpadov spojenú so zberom, vývozom a uložením komunálneho
odpadu na skládku odpadu zmluvou s Marius Prdersen, separovaný zber druhotných surovín
zabezpečuje obec prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov zmluvne Natur-Pack - sklo,

plasty, kovy, papier, elektroodpad prostredníctvom organizácie H-Eko, s ktorou má obec uzavretú
zmluvu, nebezpečné odpady a veľkoobjemový odpad Marius Pedersen. Z rozpočtu obce sú vyčlenené
finančné prostriedky na bežné výdavky spojené s touto činnosťou a na nákup odpadových nádob.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Nákup odpadových nádob
Odvoz TKO

2017/ €
300
12000

2018/ €
300
12480

2019/ €
315
12600

Podprogram 3.2: Správa a údržba kanalizácie a ČOV
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

17550

18252

18427

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- Počet napojených domácností na
verejnú kanalizačnú sieť
- Počet nových prípojok na verejnú
kanalizačnú sieť v roku

- Zlepšenie životného prostredia
a čistota podzemných vôd

Plánovaná
hodnota
77%

Skutočná
hodnota

5

Komentár k podprogramu:
Obec vlastní a spravuje obecnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd, na ktorej je
zamestnaný na 3 hodiny denne jeden zamestnanec. Prevádzkovateľom obecnej kanalizácie a ČOV je
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Veľký Slavkov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky
na mzdy a odvody zamestnanca v nepretržitej týždennej prevádzke, platby za spotrebovanú elektrickú
energiu, náklady na materiál (čistiace a dezinfekčné prostriedky, náhradné diely ...), údržbu kanalizácie
a platby za prevádzkovanie a povinné rozbory odpadových vôd.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Mzdy a odvody
Elektrická energia
Všeobecný materiál
Údržba kanaliz. a prevádzkovanie
ČOV

2017/ €
4050
6000
500

2018/ €
4212
6240
520

2019/ €
4252
6300
525

7000

7280

7350

Program 4: Vzdelávanie
Zámer: Kvalitný predškolský systém pre potreby obce Ostrovany.
2017

2018

2019

Rozpočet programu
207600
215904
218098
(v €)
Komentár k programu:
Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších
– deti v predškolskom veku a vzdelávanie školopovinných detí v základnej škole. Obec Ostrovany
zabezpečuje prevádzku materskej školy, školskej jedálne MŠ a základnej školy v komunitnom centre.
Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy,
zabezpečenie predškolskej výchovy a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy v zmysle
vyhlášky Ministerstva školstva o výchove a vzdelávaní, vyhlášky o materskej škole a vyhlášky
o základnej škole.

Podprogram 4.1: Materská škola
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

91300

94952

95907

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- Spokojnosť rodičov detí
- Počet zaškolených detí vo veku 5-6
rokov

Plánovaná
hodnota
100%
30

Skutočná
hodnota

- kvalitná výchova detí v MŠ
- príprava detí v predškolskom veku
na vstup do ZŠ.
Komentár k podprogramu:
V podprograme sú všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu
materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy. Finančné
prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do
poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako je elektrická energia, plyn, poštové
a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a údržba materskej školy a školskej jedálne .
Výdavky podprogramu podľa rokov
Mzdy a odvody
Energie, telekomunikačné služby
Všeobecný materiál
Údržba školského zariadenia
Služby

2017/ €
75650
5500
5 200
2 000
2 950

2018/ €
78676
5720
5 408
2 080
3 068

2019/ €
79432
5775
5 502
2 100
3 098

Podprogram 4.2: Školská jedáleň pri MŠ
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

22200

22360

22575

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- Počet odobraných jedál v roku

Plánovaná
hodnota
6000

Skutočná
hodnota

- Vyvážené a zdravé stravovanie
v školskej jedálni pre deti
Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pracovníkov školskej jedálne. Ostatné bežné
výdavky sú zahrnuté v podprograme Materská škola.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Tarifné platy a odvody ŠJ
Odmeny na základe dohôd o vyk.
práce

2017/ €
18800

2018/ €
18824

2019/ €
19005

3400

3536

3570

Podprogram 4.3: Základná škola
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

92300

95992

96915

Cieľ
- kvalitná výchova detí v ZŠ
- príprava detí v nultom ročníku ZŠ.

Merateľný
ukazovateľ
- Spokojnosť rodičov detí
- Počet detí

Plánovaná
hodnota
100%
31

Skutočná
hodnota

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu
základnej školy a dobrej prípravy školopovinných detí. Finančné prostriedky predstavujú bežné
výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na
zabezpečenie prevádzky ZŠ ako je elektrická energia, vodné stočné, poštové a telekomunikačné
služby, všeobecný materiál a údržba základnej školy.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Mzdy a odvody
Energie, telekomunikačné služby
Všeobecný materiál
Stravovanie, sociálny fond

2017/ €
78400
3500
9100
1300

2018/ €
81536
3640
9464
1352

2019/ €
82320
3675
9555
1365

Program 5: Šport
Zámer: Vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce.
2017

2018

2019

Rozpočet programu
14650
15236
15382
(v €)
Komentár k programu:
V programe sa zabezpečuje údržba športových zariadení obce, ktoré využíva verejnosť,
podporujú sa športové kluby a masové športové podujatia.
Podprogram 5.1: Rekreačný a klubový šport
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

14650

15236

15382

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- Počet zorganizovaných podujatí za
rok
- Počet podporených druhov športov
za rok

Plánovaná
hodnota
5

Skutočná
hodnota

- Športové podujatia pre deti, mládež
a dospelých
- Vhodné podmienky pre rozvoj
4
telesnej kultúry a športu
Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu športovísk, energie a bežnej dotácie pre telovýchovnú
jednotu, tiež podporované športové akcie v obci, alebo s obcou súvisiace.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Elektrická energia, vodné, stočné
Údržba športových zariadení
Športové podujatia
Transfer pre TJ

2017/ €
2750
3000
900
8000

2018/ €
2860
3120
936
8320

2019/ €
2887
3150
945
8400

Program 6: Kultúra
Zámer: Udržanie kultúry a spoločenských aktivít pre každého.
Rozpočet programu
(v €)

2017

2018

2019

3700

3848

3885

Komentár k programu:
Program predstavuje aktivity a činnosti súvisiace so zabezpečením kultúrnych potrieb občanov
– organizáciu kultúrnych, spoločenských a spoločensko-športových akcií pre občanov a návštevníkov
obce a prevádzkovanie knižnice.
Podprogram 6.1: Knižnica
2017

2018

2019

700

728

735

Rozpočet
podprogramu (v €)
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- počet členov knižnice
- počet novozakúpených kníh za rok

Plánovaná
hodnota
80
60

Skutočná
hodnota

- knižné služby pre občanov obce
- dostupnosť literatúry pre všetky
vekové a sociálne vrstvy
Komentár k podprogramu:
V podprograme sú vyčlenené finančné prostriedky na odmenu pre knihovníka a nákup
knižničného fondu do obecnej knižnice.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Knihy
Odmeny na základe dohôd
Podprogram 6.2:

2017/ €
500
200

2018/ €
520
208

2019/ €
525
210

Kultúrne a športové podujatia

Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

3000

3120

3150

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- Počet usporiadaných podujatí

Plánovaná
hodnota
10

Skutočná
hodnota

- Podpora organizovania
spoločensko-kultúrnych podujatí
v obci pre každú vekovú kategóriu
- Možnosti organizovania rôznych
- Počet aktivít záujmových združení 4
aktivít komunitným skupinám
za rok
Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením a organizáciou
kultúrnych, spoločenských a spoločensko-športových akcií pre deti, mládež a dospelých obce
a návštevníkov obce ako napr. osláv Dňa matiek, deň detí, podujatia k mesiacu úcty k starším,
vianočného a novoročného stretnutia občanov a detí, osláv jubilujúcich občanov nad 60 rokov,
spoločensko-športového dňa obce, futbalových turnajov a pod.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Kultúrne podujatia

2017/ €
3000

2018/ €
3120

2019/ €
3150

Program 7: Prostredie pre život
Zámer: Príjemné a zdravé prostredie pre život prácu a oddych občanov a návštevníkov obce
Ostrovany.
Rozpočet programu
(v €)

2017

2018

2019

30500

31720

32025

Komentár k programu:
Program zahŕňa činnosti a aktivity pre udržanie a skvalitnenie životného prostredia pre život
obyvateľov a návštevníkov obce. Zahrnuté sú činnosti v oblasti údržby verejnej zelene a verejných
priestranstiev, rozvoja obce a bývania.
Podprogram 7.1: Verejná zeleň
Rozpočet
podprogramu ((v €)

2017

2018

2019

3000

3120

3150

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- Celková udržiavaná plocha verejnej
zelene a verejných priestranstiev v m2
- Počet ks vysadených drevín za rok

Plánovaná
hodnota
40000 m2

Skutočná
hodnota

- Údržba verejnej zelene a verejných
priestranstiev v obci
- Revitalizácia plôch zelene v obci
100
Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa materiálne výdavky na údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev
v obci ako aj náklady na revitalizáciu zelene v obci.
Výdavky podprogramu podľa rokov
údržba verejnej zelene

2017/ €
3000

2018/ €
3120

2019/ €
3150

Podprogram 7.2: Rozvoj obce
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

27500

28600

28874

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- Počet dlhodobo nezamestnaných
zapojených do aktivačnej činnosti

Plánovaná
hodnota
240

Skutočná
hodnota

- Udržať pracovné návyky u
dlhodobo nezamestnaných občanovi
Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa náklady na pohonné hmoty a mazivá pre stroje a zariadenia, ktoré
používa obec v súvislosti s údržbou komunikácii v zime, motorového kosenia majetku obce,
povinného poistenie týchto strojov a zariadení, náklady na prepravné služby súvisiace s drobnou
výstavbou v obci. Tieto práce sa zabezpečujú prevažne nezamestnanými občanmi v rámci menších
obecných služieb ( aktivačná činnosť) na základe dohody s ÚPSVaR, prostredníctvom, ktorých sa
financujú výdavky súvisiace s prácou koordinátorov, nákup náradia a vybraných druhov materiálu
bezprostredne používaného pri týchto prácach. Ďalej mzda, odvody a stravné pre údržbára obce, ktorý
je v pracovnom pomere v kumulovanej funkcii koordinátora AČ a má na starosti aj riadenie MOS.
Sú tu zahrnuté aj výdavky pre prevádzkovateľa WiFi obecnej internetovej siete, ktoré sa
refundujú z poplatkov za pripojenie na internetovú sieť občanmi obce.
Výdavky na geometrické plány v súvislosti s nakladaním s majetkom obce a výstavbou v obci.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Palivo a oleje
Údržba a opravy strojov
Poistenie motorových vozidiel
Prepravné a nájom doprav.prostr.
Mzdy AČ a odvody AČ
Poplatky za pripojenie do siete
Internet
Všeobecný materiál

2017/ €
1200
500
300
1000
12200

2018/ €
1248
520
312
1040
12688

2019/ €
1260
525
315
1050
12809

4800
2400

4992
2496

5040
2520

Geometrické plány
Stravné AČ

5000
100

5200
104

5250
105

Program 8: Sociálne služby
Zámer: Pomoc samosprávy pre obyvateľov obce Ostrovany.
2017

2018

2019

Rozpočet programu
17950
18668
18847
(v €)
Komentár k programu:
Program zahŕňa aktivity súvisiace so starostlivosťou o deti, dôchodcov a sociálne odkázaných
občanov.
Podprogram 8.1: Sociálna starostlivosť
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

14950

14872

15015

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- percento sociálne odkázaných
obyvateľov

- starostlivosť o sociálne slabšie
skupiny obyvateľov obce

Plánovaná
hodnota
70 %

Skutočná
hodnota

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa náklady na mzdy a odvody a režijné náklady na sociálneho pracovníka obce.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Mzdy a odvody
Telekomunikačné služby
Všeobecný materiál

2017/ €
14700
200
50

2018/ €
15288
208
52

2019/ €
15434
210
53

Podprogram 8.2: Jednorazové dávky sociálnej pomoci
Rozpočet
podprogramu (v €)

2017

2018

2019

3000

3120

3150

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ
- Predpokladaný počet poberateľov
príspevkov za rok spolu
- Počet poberateľov dávky pre rodiny
s deťmi za rok spolu

Plánovaná
hodnota
10

Skutočná
hodnota

- Pomoc sociálne slabším
obyvateľom obce v zložitých
sociálnych situáciách
- Účinná pomoc rodinám na
10
zmiernenie hmotnej núdze
Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na poskytovanie jednorazových dávok sociálnej
pomoci pre občanov v núdzi a jeho súčasťou sú výdavky pre deti umiestnené v detských domovoch.
Príspevky sa poskytujú podľa Zásad, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo max. vo výške 100 €.
Finančný príspevok sa poskytuje na základe žiadosti.
Výdavky podprogramu podľa rokov
Dávky v hmotnej núdzi
Príspevok pre deti v DD

2017/ €
1 000
2000

2018/ €
1 040
2080

2019/ €
1 050
2100

Obec Ostrovany, starosta obce
Obecnému zastupiteľstvu
dňa 15.12.2016
V Ostrovanoch

Na rokovanie
Číslo programu rokovania : 11

K návrhu na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 1/2016

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Ostrovanoch
po prerokovaní
A. s c h v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 rozpočtu obce na rok 2016, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia.

Dôvodová správa:
V zmysle § 14, ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov obec Ostrovany pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1. Touto zmenou rozpočtu je rozpočet prebytkový úpravami v príjmoch aj výdavkoch
obce podľa priloženého dokumentu rozpočtového opatrenia starostu obce.

Obec Ostrovany, starosta obce
Rozpočtové opatrenie starostu obce č.1/2016
V súlade s § 14, ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11, ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a uznesením Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch č. V-6/2015 zo dňa
14.05.2015
povoľujem

 úpravy rozpočtu obce Ostrovany na rok 2016 - rozpočtové opatrenie č. 1
V zmysle § 14, ods. 2, písm. a), b), c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Ostrovany pristupuje k zmene rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.1. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, pričom
celkový výsledok hospodárenia bude po zrealizovaní daného rozpočtového opatrenia vo výške
116 887,00 €.
Bežné príjmy obce sa zvyšujú o 150 787 €.
Bežné výdavky obce sa zvyšujú o 39 440 €.
Kapitálové príjmy obce sa nemenia.
Kapitálové výdavky obce sa nemenia.
Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie sa nemenia.
Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú uvedené v tabuľkách a po schválení budú zahrnuté aj
do zmeny programového rozpočtu.
Bežné príjmy spolu
683 377 € Bežné výdavky spolu
391 870 €
Kapitálové príjmy spolu
0€
Kapitálové výdavky spolu 146 120 €
Finančné operácie spolu
0€
Finančné operácie spolu
28 500 €
---------------------------------------------------------------------------------------------PRÍJMY spolu
683 377 €
VÝDAVKY spolu
566 490 €
PREBYTOK

116 887 €

BEŽNÉ PRÍJMY
Úprava rozpočtu v príjmovej časti bežného rozpočtu :
Funkčná
klasifik.

Rozpočtová
klasifikácia

312001
312001
312001
312011
312011

Kód
zdroja

Názov položky

111
111
111
1162
1162

Dotácia na prenesený výkon ZŠ
Refundácia nákladov na CO
Dotácia na rek. VO - refundácia
Refundácia nákl. na projekt § 54
Refundácia nákladov na AČ

Návrh na
úpravu
rozpočtu
v EUR

Schválený
rozpočet
v EUR

Upravený
rozpočet
v EUR

0
0
0
0
17 000

0
0
0
0
17 000

40 000 + 40 000
87
+87
100 000 +100 000
3 700 + 3 700
24 000 + 7 000

Upravený
rozpočet
v EUR

Návrh na
úpravu
rozpočtu
v EUR

Rozdiel
v EUR

Úprava rozpočtu celkom + 150 787 EUR
BEŽNÉ VÝDAVKY
Úprava rozpočtu vo výdajovej časti bežného rozpočtu :
Funkčná
Progr.
klasifik.

Rozpočtová
klasifikácia

1.1
1.1
1.1

0111
0111
0111

632003
637003
637012

2.7

0660

632002

3.1
3.2

0510
0520

637004
633005

Kód
zdroja

41
41
41
41
41
41

Názov položky

Telefónne poplatky
Inzercia, webové služby
Poplatky konces. a spr. popl.
Vodné, stočné – bytové
domy
Odvoz komunálnych
odpadov
Všeobecný materiál ČOV

Schválený
rozpočet
v EUR

1 000
300
300

1 000
300
300

1 400
800
1 100

3 000

3 000

3 300

18 000
400

18 000
400

12 000
700

Rozdiel
v EUR

+ 400
+ 500
+ 800
+ 300
- 6 000
+ 300

4.1
4.1
4.1
4.1
4.3
4.3
4.3
4.3

0911
0911
0911
0911
09121
09121
09121
09121

632002
633001
633006
635006
611
612
614
621

4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
5.1
5.1
5.1
7.2
7.2

09121
09121
09121
09121
09121
09121
09121
09121
09121
09121
09121
09121
09121
0810
0810
0810
0620
0620

623
625001
625002
625003
625004
625005
625007
632001
632002
633002
633006
637014
637016
632001
632001
632002
634001
611

7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1

0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070

623
625001
625002
625003
625004
625005
625007
633006
633010
637015
611
612001
621
625001
625002
625003
625004
625005
625007
632001
632002
632003

41
111
41
41
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
41
41
41
41
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Vodné, stočné MŠ
Interiérové vybavenie MŠ
Všeobecný materiál MŠ
Údržba školského zariadenia
Tarifné platy ZŠ
Príplatky
Odmeny
Poistné VšZP
Poistné ostatným zdrav.
poisť.
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie
Úrazové poistenie
Invalidné poistenie
Poistné v nezamestnanosti
Rezervný fond solidarity
Elektrická energia
Telefónne poplatky
Nákup výpočtovej techniky
Všeobecný materiál
Stravovanie
Prídel do sociálneho fondu
Elektrická energia TJ
Elektrická energia PZ
Vodné, stočné
Palivá a oleje
Tarifné platy AČ
Poistné ostatným zdrav.
poisť.
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie
Úrazové poistenie
Invalidné poistenie
Poistné v nezamestnanosti
Rezervný fond solidarity
Všeobecný materiál AČ
Pracovné odevy, obuv AČ
Poistné UoZ
Tarifný plat
Osobné príplatky
Poistné VšZP
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie
Úrazové poistenie
Invalidné poistenie
Poistné v nezamestnanosti
Rezervný fond solidarity
Elektrická energia KC
Vodné, stočné
Telefónne poplatky

+ 400
- 500
- 2 000
- 1 000
+15000
+ 5 000
+ 2 000
+ 1 000
+ 1 200

400
1 000
3 000
2 000
0
0
0
0

400
1 000
3 000
2 000
0
0
0
0

800
500
1 000
1 000
15 000
5 000
2 000
1 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 300
1 000
0
1 000
3 900

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1300
1 000
0
1 000
3 900

1 200
400
4 100
400
700
400
1 500
1 000
100
600
1 600
300
300
500
1 600
100
1 200
6 100

390
60
600
30
120
40
190
7 670
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
400
300

390
60
600
30
120
40
190
7 670
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
400
300

200
- 10
70
800
+ 200
+ 20
50
+ 50
170
+ 20
60
+ 110
300
7 000
- 670
8 400 + 4 400
+ 450
450
3 700 + 3 700
+ 400
400
+ 400
400
+ 60
60
600
+ 600
+ 30
30
+ 130
130
+ 40
40
+ 200
200
1 100
- 900
- 400
0
- 300
0

Úprava rozpočtu celkom : + 39 440 EUR

Ing. Cyril R E V Á K v.r.
starosta obce

+ 400
+ 4 100
+ 400
+ 700
+ 400
+ 1 500
+ 1 000
+ 100
+ 600
+ 1 600
+ 300
+ 300
- 800
+ 600
+ 100
+ 200
+ 2 200
- 190

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 15.12.2016
Číslo programu rokovania : 12

K návrhu na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany a VZN č.
1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku
a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. Schvaľuje
A.1 Platnosť, VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany v znení zmien a doplnkov č. 1-2016 s účinnosťou
od 1.1.2016, aj pre rok 2017.
A.2 Zmeny, s účinnosťou od 1.1.2017, vo VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,
vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd v článku 6 takto:
(2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd je:
- 0,5397 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,5397 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,2698 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
(preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).
B. Splnomocňuje
Starostu obce Ostrovany vyhlásením týchto dodatkov vo Všeobecne záväznom nariadení obce
Ostrovany č. 1/2015 a 1/2008.
Dôvodová správa:
1. V roku 2017 sa sadzby miestnych daní a poplatku nemenia, vývoz odpadu z obce bude v roku 2017
zabezpečovať spoločnosť Marius Pedersen na skládku odpadov v Ražňanoch a ceny za vývoz odpadu
zostanú nezmenené oproti roku 2016 aj v roku 2017.
VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Ostrovany v znení zmien a doplnkov č. 1-2016 účinný od 1.1.2016
zostáva v platnosti aj pre rok 2017.
Prípadné zmeny a doplnky k tomuto návrhu môžu poslanci OZ predniesť na zasadnutí OZ.

2. Podľa VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a
spoplatňovaní spracovania odpadových vôd poplatku za stočné odporúčam zmeniť cenu, oproti
doterajšej cene (0,4127 €/ m³), na 0,5397 €/m³ a to z toho dôvodu, že ÚRSO nám, ako pre regulovaný
subjekt, na rok 2017 potvrdil maximálnu cenu 0,5397 €/ m³ bez dane z pridanej hodnoty.
Navrhujem OZ schváliť výšku stočného na rok 2017 podľa čl. 6 VZN takto:
(2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok je:
- 0,5397 €/m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,5397 €/m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,2698 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
(preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).
NÁVRH
Dodatok č. 7
k VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku
a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch uznesením č. ../2016 na svojom 12. riadnom zasadnutí dňa
15.12.2016 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
ustanovuje:

Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrovany č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,
vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd prijaté uznesením
Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch č. 37/2008 dňa 28.2.2008 sa mení nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny, s účinnosťou od 1.1.2017, vo VZN č. 1/2008 o verejnej
kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania
odpadových vôd v článku 6 takto:
(2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd je:
- 0,5397 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,5397 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,2698 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
(preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).
Čl. II
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce Ostrovany vyhlásením tohto dodatku vo Všeobecne
záväznom nariadení obce Ostrovany č. 1/2008.
Čl. III
Účinnosť
Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 1.1.2017. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú
všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto VZN.
Ing. Cyril R E V Á K v.r.
starosta obce

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 15.12.2016
Číslo programu rokovania : 13

K návrhu na prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Ostrovanoch a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. Schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií pri obecnom
zastupiteľstve v Ostrovanoch s účinnosťou od 1.1.2017.

Dôvodová správa:
Predkladám návrh na zmeny v Zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v
Ostrovanoch a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).
Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo okrem štatútu obce a
rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva schvaľuje aj zásady odmeňovania poslancov.
Týmto návrhom na zmeny zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ sa upravujú výšky
odmien poslancov a neposlancov členov komisií (výška odmien pre poslancov OZ a členov komisií),
ktoré boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 116/2010 zo dňa 11.11.2010 s účinnosťou
od 1.1.2011.
Navrhované zmeny majú dopad na rozpočet obce s tým, že sa navýšia odmeny cca na dvojnásobok.
Zmenu požadujú poslanci OZ a členovia komisií, ktorí sa aktívne zapájajú do života obce , pripravujú
a usporadúvajú podujatia pre obyvateľov obce.
Odporúčam poslancom OZ si navrhovaný materiál preštudovať a prípadne doplnky a námietky
predniesť na zasadnutí OZ.

NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch na základe § 11 ods. 4 písm. k), § 15 a § 25 ods. 9) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a tieto
ZÁSADY
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií pri obecnom
zastupiteľstve v Ostrovanoch
§1
Úvodné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií pri
Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch ( ďalej len „zásady odmeňovania“ ) upravujú odmeňovanie:
a) poslancov obecného zastupiteľstva,
b) poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí vykonávajú funkciu predsedu, tajomníka, resp. člena
v komisiách zriadených pri obecnom zastupiteľstve,
c) členov komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve.
2. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že bude svoj mandát vykonávať bez odmeny. Toto
vyhlásenie musí mať písomnú formu a je účinné najskôr doručením písomnosti do podateľne obecného
úradu, ak sa v ňom neuvádza iný termín nadobudnutia jeho účinnosti.
§2
Odmena poslanca obecného zastupiteľstva
1. Zástupcovi starostu obce, poslancovi obecného zastupiteľstva, patrí za výkon funkcie popri
svojom zamestnaní mesačná odmena vo výške 15 20 € za zastupovanie starostu počas jeho
neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.
2. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného
obdobia a za zastupovanie starostu počas jeho dlhodobej neprítomnosti, patrí plat podľa zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v úplnom
znení až do zloženia sľubu novozvoleného starostu.
3. Zástupcovi starostu obce môže byť 1 x ročne vyplatená odmena do výšky 50 % zo základnej
vyplatenej odmeny podľa ods. 1 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie. O výške tejto
odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.
4. Poslancom obecného zastupiteľstva za výkon poslaneckého mandátu patrí mesačná odmena vo
výške 7 15 €.
5. Poslancovi za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa kráti odmena za štvrťrok vo výške
7 15 € za každú neúčasť na zasadnutí.
6. Poslancovi obecného zastupiteľstva môže byť 1 x ročne vyplatená odmena do výšky 50 % zo
základnej vyplatenej odmeny podľa ods. 3 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie.
O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.
7. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa navzájom nevylučuje. Zástupcovi starostu obce
nepatrí odmena podľa bodu 3 a 5 týchto zásad.
§3
Odmena predsedu , tajomníka a člena komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu predsedu komisie OZ patrí mesačná
odmena za výkon funkcie vo výške 7 10 €, ak bola v mesiaci vykázaná činnosť komisie.
2. Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu predsedu komisie OZ môže byť 1 x
ročne vyplatená odmena do výšky 50 % zo základnej vyplatenej odmeny podľa ods. 1 s prihliadnutím
na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie. O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh
starostu obce.
3. Poslancovi obecného zastupiteľstva členovi komisie a ostatným členom komisie OZ patrí odmena

za činnosť vo výške 5 15 € za každé pripravené a uskutočnené podujatie.
4. Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu sekretára komisie a ostatným členom
komisie OZ môže byť 1 x ročne vyplatená odmena do výšky 50 % zo základnej vyplatenej odmeny
podľa ods. 3 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie. O výške tejto odmeny rozhoduje
obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.
5. Nečinnosť komisií má za následok nevyplatenie odmien podľa bodov 1 až 4 § 3 týchto zásad.
§4
Podklady zúčtovania odmien poslancov a členov komisií
1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií uvedených v týchto zásadách
odmeňovania sú prezenčné listiny zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, prezenčné listiny a zápisnica
zo zasadnutí komisií a prezenčné listiny a stručný popis plnených úloh a ich časovú náročnosť
s fotodokumentáciou z podujatí usporadúvaných členmi komisií pri obecnom zastupiteľstve.
2. Odmeny uvedené v týchto zásadách odmeňovania sa spracovávajú raz štvrťročne a vyplácajú sa vo
výplatnom termíne Obecného úradu v Ostrovanoch (do 12 dňa v mesiaci nasledujúcom po
štvrťročnom spracovaní december v príslušnom roku).
3. Zápisnice z rokovaní komisií a prezenčné listiny a stručný popis plnených úloh a ich časovú
náročnosť s fotodokumentáciou z organizovaných akcií komisií pri OZ budú odovzdané a spracované
na Obecnom úrade v Ostrovanoch vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
4. Výdavky odmien sa uhrádzajú z rozpočtu obce Ostrovany.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto Poriadku odmeňovania schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch. Na
tomto Poriadku odmeňovania sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch dňa 11.11.2010
uznesením č. 116/2010.
2. Poriadok odmeňovania nadobúda účinnosť 1.1.2011.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Poriadku odmeňovania sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré
odporujú tomuto Poriadku odmeňovania.
V Ostrovanoch dňa 11.11.2010
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky týchto zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch
a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch schvaľuje obecné zastupiteľstvo v
Ostrovanoch.
2. Na týchto Zásadách odmeňovania sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch dňa 15.12.2016
uznesením č. ....../2016.
3. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií pri
obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch nadobúdajú účinnosť 1.1.2017.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Ostrovanoch a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch sa zrušujú všetky
uznesenia, ktoré odporujú týmto Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Ostrovanoch a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch.
V Ostrovanoch dňa 15.12.2016

Starosta obce :
Ing. Cyril R E V Á K v.r.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 15.12.2016
Číslo programu rokovania : 14

K návrhu na prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017

Dôvodová správa:
V zmysle § 18 f, ods.1, písmeno b, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení novely zákona
č.102/2010 Z. z. ustanovenia zákona týkajúceho sa vykonávania kontrolnej činnosti predkladá hlavná
kontrolórka obce plán kontrolnej činnosti na rok 2017.:
Hlavné úlohy a ciele kontrolnej činnosti sú obsiahnuté v zákone č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v znení novely zákona č.69/2012 Z. z. Zákony ustanovujú základné pravidlá, ciele
a spôsoby vykonávania finančnej kontroly. Cieľom novely je sprísniť pre orgány verejnej správy
pravidlá pre vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy
obce.

Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Ostrovany na rok 2017
V zmysle zákona č.369/1990 Z.z. § 18d a zákona 211/2002 Z.z., v znení neskorších
predpisov, predkladám plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrovany na rok
2017
Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je zameraný na kontrolu:
- zákonnosti,
- účinnosti,
- hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými
právami obce v nasledovných oblastiach:
I. Plán výkonu kontrolnej činnosti
Kontrolná činnosti bude vykonávaná na Obecnom úrade v Ostrovanoch, vo vybraných
organizáciách riadených OcÚ, ako i u právnických osôb a iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom,
finančnými prostriedkami OcÚ Ostrovany, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie,
v rozsahu tohto majetku.
 kontrola plnenia uznesení
 kontrola vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok
 v súlade s existujúcou právnou úpravou vykonanie kontroly vybraného všeobecne záväzného
nariadenia obce
 vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 a jeho
predloženie na rokovanie OZ ešte pred schválením záverečného účtu obce a to najneskôr do
30.6.2017
 kontrola pokladničnej hotovosti v pokladni obce v zmysle § 29 zákona č.431/2002
o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
 kontrola vybavovania sťažností v zmysle zákona č.152/1998 Z. z. o sťažnostiach v platnom
znení prijatých obcou Ostrovany a kontrola vybavovania petícií prijatých obcou Ostrovany
 kontrola čerpania poskytnutých dotácií obcou Ostrovany na základe platných zmlúv
 kontrola rozpočtovej organizácie
 vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ostrovany na roky 2018
– 2020 (stanovisko bude predložené na rokovanie OZ pri prerokovaní návrhu rozpočtu obce
Ostrovany na roky 2018 - 2020)
II. Ostatná činnosť HK :
 účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
 účasť na zasadnutiach komisií OZ podľa požiadaviek predsedov jednotlivých komisií
 vypracovanie stanovísk a odpovedí na otázky poslancov OZ
 spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na rok 2018
Tento návrh kontrolnej činnosti môže byť v priebehu roka zmenený, okrem uvedenej kontrolnej
činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada Obecné zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu
kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného rozhodnutia hlavného kontrolóra obce,
predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly
..................................................
Ing. Zuzana Cervová
hl. kontrolór obce
Predložené na zverejnenie 7.12.2016

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 15.12.2016
Číslo programu rokovania : 15

K návrhu inventarizácie majetku obce k 31.12.2016 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 31.12.2016 a zloženie inventarizačných komisií
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 31.12.2016.

Vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie hospodárskych
prostriedkov k 31.12.2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––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 31.12.2016.
Inventarizácia bude zahŕňať inventarizáciu fyzickú, 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 2016 Obecný úrad v Ostrovanoch zabezpečí prevedenie inventarizácie:
- budova obecného úradu a bytový fond obce (rómske bytovky), obecná knižnica, materská
a základná škola.
Harmonogram inventarizácie hospodárskych prostriedkov za rok 2016 ku dňu 31.12.2016:
1/ prevedenie fyzickej a dokladovej inventarizácie
T: do 13.1.2017
Z: predseda IK
2/ porovnanie s účtovným stavom - vyčíslenie prebytkov, mánk a návrh na vyradenie
T: do 20.1.2017
Z: predseda IK
3/ spracovanie inventarizačných hárkov a návrh na vyradenie
T: 23.1.2017
Z: adm. prac. obce
4/ zhodnotenie návrhov na vyradenie inventára vyraďovacou komisiou T: do 25.1.2017
Z: predseda VK
Návrh na zloženie inventarizačných komisií na prevedenie ročnej
inventarizácie majetku obce Ostrovany k 31.12.2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Starosta obce predkladá poslancom obecného zastupiteľstva návrh na zloženie inventarizačných
komisií na prevedenie ročnej inventarizácie, fyzickej a dokladovej, majetku obce k 31.12.2016 v
tomto zložení:
1/ Inventarizačná komisia pre OcÚ, bytový fond, PZ, OK, MŠ a ZŠ
- predseda komisie – Martin Jaco
- člen komisie
- Bc. Miroslav Lukáč
- člen komisie
- Martin Švec
- zodpovedný pracovník - Ing. Revák Cyril za OcÚ
Renáta Triščová za MŠ
Mgr. Katarína Kurimská za ZŠ
2/ Inventarizačná komisia pre vykonanie dokladovej inventarizácie:
- predseda komisie – Mgr. Slávka Magdová
- člen komisie
- Radoslav Kriška
- člen komisie
- Miroslav Dužda
- zodpovedný pracovník - Ing. Cyril Revák
- Bc. Lukáčová Martina
3/ Vyraďovacia komisia:
- predseda komisie – Rastislav Švec
- člen komisie
- Jozef Bruzda
- člen komisie
- František Červeňák

Obec Ostrovany, starosta obce
Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 15.12.2016
Číslo programu rokovania : 16

K návrhu na prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
Text uznesenia na rokovaní OZ

Žiadosti FO a PO na rokovanie OZ dňa 15.12.2016:
- Zdena Husárová, Ostrovany 196 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky
- Veronika Kalejová, Ostrovany 297 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – zvýšené
náklady na liečbu dieťaťa v Kováčovej.

Obec Ostrovany, starosta obce
Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 15.12.2016
Číslo programu rokovania : 17

K návrhu na prerokovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií pri
obecnom zastupiteľstve za rok 2016
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. Schvaľuje
A1. Podľa § 2 ods. 2/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch odmenu vo výške 50 % zo základnej
vyplatenej odmeny za rok 2016 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie:
- Martin Švec 90,00 €.
A2. Podľa § 2 ods. 5/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch poslancom obecného zastupiteľstva ročnú
odmenu vo výške 50 % zo základnej vyplatenej odmeny za rok 2016 s prihliadnutím na kvalitu
a aktivitu výkonu funkcie:
- Jozef Bruzda
42,00 €
- František Červeňák
42,00 €,
- Miroslav Dužda
38,00 €,
- Martin Jaco
42,00 €,
- Slávka Magdová, Mgr.
30,00 €,
- Rastislav Švec
42,00 €,
- Radoslav Kriška
38,00 €,
- Miroslav Lukáč, Bc.
42,00 €.
A3. Podľa § 3 ods. 2/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch
a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch poslancom obecného zastupiteľstva,
ktorí vykonávajú funkciu predsedov komisií, ročnú odmenu vo výške 50 % zo základnej
vyplatenej odmeny za rok 2016 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie:
- Martin Jaco
52,50 €.
A4. Podľa § 3 ods. 4/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch Poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí
vykonávajú funkciu členov komisií a ostatným členom komisií, ročnú odmenu vo výške 50 % zo
základnej vyplatenej odmeny za rok 2016 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie:
- Martin Švec
27,50 €
- Katarína Triščová
37,50 €
- Marián Trišč
37,50 €,
- Marcela Jacová
37,50 €,
- Matúš Kolarčík
25,00 €,
- Katarína Kolarčíková
25,00 €,
- Viera Marková
37,50 €,
- Terézia Olejníková
37,50 €.

OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ražňany
spísaná v Ražňanoch, dňa 10.11.2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 8. Rôzne.
- Zmene hranice katastra Ražňany – Ostrovany sa zmenia za podmienok:
- geometrické zameranie a vytýčenie hranice katastrálneho územia medzi obcami Ražňany a
Ostrovany zabezpečí obec Ostrovany na vlastné náklady, k vytýčeniu hranice katastrálneho územia
budú prizvaní zástupcovia samosprávy obce Ražňany,
- veľkosť katastrálneho územia Ražňany sa ani po zmene hranice katastrálneho územia nezmení, obec
Ražňany požaduje v rovnakej výmere iný pozemok, to znamená súhlasí len so zámenou pozemkov,
- na zmenenej hranici oddeľujúcej katastrálne územie Ražňany a Ostrovany bude vybudovaný pevný
betónový múr od jestvujúceho terénu vysoký 3 m po celej dĺžke a bod napojenia je pri Komunitnom
centre v smere k vodnému toku Torysa, výstavbu múru zabezpečí a bude financovať obec Ostrovany,
obec Ostrovany požiada vlastníka pozemku o súhlasné stanovisko na vybudovanie oporného múra,
zmena hranice katastrálneho územia nastane až po vybudovaní oporného múra,
- nelegálne stavby (chatrče) postavené za zmenenou hranicou v katastrálnom území Ražňany budú
odstránené resp. premiestnené do katastra Ostrovany.
Za zmenu hranice dávam hlasovať:
Za - 8
Proti
Zdržal sa
Neprítomný - 1
Zmena hranice bola jednohlasne schválená po splnení podmienok stanovených obcou
Ražňany.
K bodu 9. Schválenie uznesenia.
UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, zo dňa 10.11.2016.
12. Schválenie zmeny hranice katastra Ražňany – Ostrovany za podmienok:
- geometrické zameranie a vytýčenie hranice katastrálneho územia medzi obcami Ražňany a
Ostrovany zabezpečí obec Ostrovany na vlastné náklady, k vytýčeniu hranice katastrálneho územia
budú prizvaní zástupcovia samosprávy obce Ražňany,
- veľkosť katastrálneho územia Ražňany sa ani po zmene hranice katastrálneho územia nezmení, obec
Ražňany požaduje v rovnakej výmere iný pozemok, to znamená súhlasí len so zámenou pozemkov,
- na zmenenej hranici oddeľujúcej katastrálne územie Ražňany a Ostrovany bude vybudovaný pevný
betónový múr od jestvujúceho terénu vysoký 3 m po celej dĺžke a bod napojenia je pri Komunitnom
centre v smere k vodnému toku Torysa, výstavbu múru zabezpečí a bude financovať obec Ostrovany,
obec Ostrovany požiada vlastníka pozemku o súhlasné stanovisko na vybudovanie oporného múra,
zmena hranice katastrálneho územia nastane až po vybudovaní oporného múra,
- nelegálne stavby (chatrče) postavené za zmenenou hranicou v katastrálnom území Ražňany budú
odstránené resp. premiestnené do katastra Ostrovany (Uznesenie č. 51/2016).

-PRÁZDNY

LIST-

