OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 64/2012
zo dňa 8.12.2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. BERIE NA VEDOMIE
A1. Určenie overovateľov zápisnice - Katarína Triščová
- Viera Bečaverová
A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
B . SCHVAĽUJE
B1. Program 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením nového bodu 15
Programu rokovania:
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/ Prerokovanie Správy nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky
k 31.12.2011
9/ Návrh rozpočtu obce na rok 2013 a viacročného rozpočtu na roky 2014-2015
10/ Návrh na schválenie výšky miestnych daní a poplatkov na rok 2013
11/ Nakladanie s majetkom obce
12/ Návrh inventarizácie majetku obce k 31.12.2012 a zloženia inventarizačných komisií
13/ Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ Ostrovany v školskom roku 20112012
14/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
15/ Návrh ročných odmien poslancov OZ a členov komisií pri OZ za rok 2012
16/ Rôzne
17/ Diskusia
18/ Závery z rokovania
19/ Záver

B2. Návrhovú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Mgr. Slávka Magdová
- člen komisie
– Martin Jaco
- člen komisie
– Rastislav Švec

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Katarína Triščová
Viera Bečaverová

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 65/2012
zo dňa 8.12.2012
k prerokovaniu Správy nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2011
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,

A. BERIE NA VEDOMIE
Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a preverení súladu
hospodárenia obce Ostrovany za rok 2011.
B. ODPORÚČA
Obecnému úradu v Ostrovanoch v termíne do 31.1.2013 spracovať podrobnú smernicu v
zmysle Opatrenia MF/16786/2007 v platnom znení:
- pre vedenie účtovníctva,
- pre obeh a schvaľovanie účtovných dokladov,
- pre inventarizáciu majetku,
- pre oceňovanie a odpisovanie majetku,
- pre tvorbu rezerv a opravných položiek,
- pre archiváciu účtovných dokladov.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Katarína Triščová
Viera Bečaverová

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 66/2012
zo dňa 8.12.2012
k prerokovaniu návrhu rozpočtu obce na rok 2013 a viacročného rozpočtu na roky 2014-2015
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A. BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ostrovany na rok 2013

B. SCHVAĽUJE
Rozpočet obce Ostrovany na rok 2013:

Čl. I.
1. Celkové príjmy rozpočtu obce Ostrovany na rok 2013 sa určujú sumou 452 050 €
a celkové výdavky rozpočtu obce Ostrovany sa určujú sumou
452 050 €.
2. Rozpočet obce Ostrovany sa určuje ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti.
3. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a príspevky podľa schválených Zásad a VZN obce.
4. Finančné prostriedky poskytnuté podľa ods. 3 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.
5. Poskytnuté finančné prostriedky dotácií a príspevkov podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom obce
podľa VZN obce.
Čl. II.
1. Obec tvorí sociálny fond vo výške 1 % hrubých miezd v zmysle zákona.
2. Použitie sociálneho fondu je vymedzené v zákone o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou
vyššieho stupňa na príslušný rok.
Čl. III.
1. Starosta obce môže v priebehu roka upraviť záväzné limity rozpočtu obce .
2. Opatreniami podľa čl. III. ods. 1 môžu byť upravené výdavky za podprogramy rozpočtu v rámci
programu schváleného rozpočtu obce.
Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce
Overovatelia:
Katarína Triščová
Viera Bečaverová

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 67/2012
zo dňa 8.12.2012
k prerokovaniu návrhu na schválenie výšky miestnych daní a poplatkov na rok 2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A. SCHVAĽUJE
A1. VZN obce č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Ostrovany s účinnosťou od 1.1.2013 so zmenami oproti návrhu v § 14
ods. 6 – nové znenie písm. b) a dopĺňa sa nové písm. c), pôvodné písm. c) sa označuje písm. d):
b) osamelo žijúcim osobám, rodinám s osobami ZŤP a darcom krvi držiteľom zlatej a diamantovej
Jánskeho plakety v domácnosti vo výške 0,0059 eur za jeden liter komunálnych odpadov alebo
drobných stavebných odpadov odpadu likvidovaného prostredníctvom 110 l nádoby.
Výška poplatku 16,88 eur/rok za každú odpadovú nádobu sa určuje ako súčin frekvencie vývozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby a to :
26 vývozov x 0,0059 €/liter x 110 litrov = 16,874 eur,
c) pre dve osoby v domácnosti vo výške 0,0075 eur za jeden liter komunálnych odpadov alebo
drobných stavebných odpadov odpadu likvidovaného prostredníctvom 110 l nádoby.
Výška poplatku 21,48 eur/rok za každú odpadovú nádobu sa určuje ako súčin frekvencie vývozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby a to :
26 vývozov x 0,0075 €/liter x 110 litrov = 21,476 eur .
A2. Vo VZN 1/2008 sa v čl. 6 ods. 2) Cenu za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok 2013:
- 0,39 €/m³ - pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,53 €/m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,13 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého
pobytu (preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).
A3. Vo VZN 1/2008 sa v čl. 6 dopĺňa ods. 3 a 4 nasledovne:
(3) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich len
voda odobratá z verejného vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa § 3
Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody
dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd, o spôsobe výpočtu
množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby
vody, podľa typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje (ďalej len Vyhláška MŽP SR č.
397/2003 Z.z.).
(4) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich voda
odobratá z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej
kanalizácie súčtom:

a) množstiev meranej odobratej vody zo všetkých týchto zdrojov vody, ak sa množstvo odobratej
vody z týchto zdrojov vody meria,
b) množstiev meranej odobratej vody a určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods.
6 a 9 Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ak sa množstvo odobratej vody meria len z jedného alebo z
viacerých týchto zdrojov vody,
c) množstiev určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods. 6 a 9 Vyhlášky MŽP SR
č. 397/2003 Z.z., ak sa množstvo odobratej vody z týchto zdrojov vody nemeria.
A4. Vo VZN 1/2008 pôvodné ods. 3, 4, 5, a 6 budú ods. 5, 6, 7 a 8.
A5. Vo VZN 1/2008 v ods. 5 sa dopĺňa:
b) verejné budovy
- pohostinstvá – podávanie nápojov – 30 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 (ak má zariadenie poskytujúce
občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min, pripočíta sa za každú zmenu 525
m³. V prípade iného prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.).

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Katarína Triščová
Viera Bečaverová

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 68/2012
zo dňa 8.12.2012

k prerokovaniu nakladania s majetkom obce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A. SCHVAĽUJE
A1. Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Komenského 50, Košice na nehnuteľností vo vlastníctve obce Ostrovany, cez ktoré prechádza verejný
vodovod, v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., vybudovaný v rámci stavby č. 60
Ostrovany – vodovod, ako súčasť projektu Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy.
A2. Predmet zriadenia vecného bremena – nehnuteľností v k.ú. Ostrovany:
- LV 441, register KN E parc. číslo 466, orná pôda o výmere 1836 m², záber vecným bremenom
282 m² ,
- LV 450, register KN C
- parc. číslo 479/7, orná pôda o výmere 634 m², záber vecným bremenom 84 m² ,
- parc. číslo 479/6, orná pôda o výmere 1748 m², záber vecným bremenom 637 m² ,
- parc. číslo 456/1, zastavaná plocha o výmere 2946 m², záber vecným bremenom 1082 m² ,
- parc. číslo 6/3, zastavaná plocha o výmere 765 m², záber vecným bremenom 349 m² ,
- parc. číslo 6/6, ostatná plocha o výmere 2361 m², záber vecným bremenom 755 m² ,
- parc. číslo 455/1, zastavaná plocha o výmere 14019 m², záber vecným bremenom 3350 m² ,
- parc. číslo 67, zastavaná plocha o výmere 2672 m², záber vecným bremenom 907 m² ,
- parc. číslo 454, zastavaná plocha o výmere 3046 m², záber vecným bremenom 910 m² ,
- parc. číslo 450, zastavaná plocha o výmere 3563 m², záber vecným bremenom 933 m² ,
- parc. číslo 207/2, zastavaná plocha o výmere 2437 m², záber vecným bremenom 486 m² ,
- parc. číslo 171/3, zastavaná plocha o výmere 1975 m², záber vecným bremenom 1030 m² ,
- parc. číslo 368, zastavaná plocha o výmere 3020 m², záber vecným bremenom 1146 m² ,
- parc. číslo 347, zastavaná plocha o výmere 1250 m², záber vecným bremenom 553 m².
B. POVERUJE
Starostu obce, aby vykonal potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu
realizácie zhora uvedeného uznesenia a podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena
v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Komenského 50, Košice.
Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce
Overovatelia:
Katarína Triščová
Viera Bečaverová

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 69/2012
zo dňa 8.12.2012

k prerokovaniu nakladania s majetkom obce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,

A. ZAMIETA
Žiadosť Milana Bileho, Ostrovany 185 – o odkúpenie časti pozemku KN C č. 289 vo vlastníctve
obce z dôvodu, že na tomto pozemku sú uložené inžinierske siete konkrétneSTL plynové potrubie
a elektrický kábel nízkeho napätia pre napojenie bytoviek.
B. DOPORUČUJE
Starostovi obce v spolupráci s SPP, a.s. Košice a VSD, a.s. Košice preveriť trasovanie uložených
inžinierskych sietí v zemi.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Katarína Triščová
Viera Bečaverová

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 70/2012
zo dňa 8.12.2012
k prerokovaniu návrhu inventarizácie majetku obce k 31.12.2012 a zloženia inventarizačných komisií
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A. SCHVAĽUJE
A1. Harmonogram inventarizácie majetku obce k 31.12.2012
1/ prevedenie fyzickej inventarizácie
T: do 23.1.2013
Z: predseda IK
2/ porovnanie s účtovným stavom - vyčíslenie prebytkov, mánk a návrh na vyradenie
T: do 24.1.2013
Z: predseda IK
3/ spracovanie inventarizačných hárkov a návrh na vyradenie
T: 30.1.2013
Z: adm. prac. obce
4/ zhodnotenie návrhov na vyradenie inventára vyraďovacou komisiou
T: do 31.1.2013
Z: predseda VK
5/ prevedenie fyzickej inventarizácie pokladne a cenín
T: 2.1.2013
Z: predseda IK

A2/ Zloženie inventarizačných komisií
1/ Inventarizačná komisia pre OcÚ, bytový fond, PZ, OK a MŠ
- predseda komisie – TRIŠČOVÁ Katarína
- člen komisie
- JACO Martin
- člen komisie
- BRUZDA Jozef
- zodpovedný pracovník - Ing. Revák Cyril za OcÚ
Bc. Daniela Kolarčíková za MŠ

2/ Inventarizačná komisia pre vykonanie dokladovej inventarizácie a inventarizácie pokladne a cenín:
- predseda komisie – ROJÁK Bartolomej
- člen komisie
- DUŽDA Dezider
- člen komisie
- ŠVEC Rastislav
- zodpovedný pracovník - Ing. Cyril Revák
- Bc. Lukáčová Martina
3/ Vyraďovacia komisia:
- predseda komisie – BEČAVEROVÁ Viera
- člen komisie
- Mgr. MAGDOVÁ Slávka
- člen komisie
- DUŽDA Elemír

Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce

Overovatelia:
Katarína Triščová
Viera Bečaverová

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 71/2012
zo dňa 8.12.2012

k prerokovaniu výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ Ostrovany v školskom roku
2011- 2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,

A. SCHVAĽUJE
Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Ostrovanoch za školský
rok 2011/2012.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Katarína Triščová
Viera Bečaverová

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 72/2012
zo dňa 8.12.2012
k prerokovaniu žiadosti právnických a fyzických osôb
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A. SCHVAĽUJE
A1. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,
ods. 3, písm. a/ pre Moniku Bilú, Ostrovany 203 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.
A2. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,
ods. 3, písm. a/ pre Helenu Duždovú, Ostrovany 193 vo výške 50 € na zvýšené náklady na
lieky.
A3. Žiadosť Františka Kotlára, Ostrovany 205 – povolenie prevádzky potravín a rozličného tovaru
pri rodinnom dome – kladné vyjadrenie – súhlas s podnikateľskou činnosťou podľa zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 4 ods. 3 písm. d/.
B. ZAMIETA
B1. Žiadosť Martiny Bilej, Ostrovany 222 - o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce. Neuhradené poplatky obci za predchádzajúce roky, VZN č. 2/2006, čl.3.
B2. Žiadosť Radúza Peštu, Ostrovany 201 – opakovaná žiadosť prejednávaná na 12. Riadnom
zasadnutí OZ dňa 30.8.2012, uznesenie 62/2012.
C. DOPORUČUJE
C1. Františkovi Kotlárovi, Ostrovany 205 - Zabezpečiť súhlasné stanoviska k zriadeniu prevádzky
potravín a rozličného tovaru od kompetentných štátnych organizácii. Po ich získaní OZ
prerokuje žiadosť o prenájom pozemku KN C parc. č. 285/41 opätovne.
C2. Vykonať starostom obce prípravu a odsúhlasenie dopravného značenia miestnych komunikácii
Krajským dopravným inšpektorátom.
Opatrenie k žiadosti Mgr. Emila Krišku, Ostrovany 70.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce
Overovatelia:
Katarína Triščová
Viera Bečaverová

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 73/2012
zo dňa 8.12.2012
k prerokovaniu návrhu ročných odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ za rok 2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní
A . SHVAĽUJE
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 2012 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie:
- Bartolomej Roják - 90 €.
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 2012 s prihliadnutím na kvalitu
a aktivitu výkonu funkcie:
- Viera Bečaverová –
42 €,
- Jozef Bruzda –
38,50 €,
- Elemír Dužda –
35 €,
- Martin Jaco –
42 €,
- Slávka Magdová, Mgr. – 24,50 €,
- Rastislav Švec –
42 €,
- Katarína Triščová –
42 €.
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 2012 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie:
- Bartolomej Roják – 3,50 €,
- Katarína Triščová – 31,50 €.
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 2012 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie:
- Katarína Triščová –
30 €,
- Viera Bečaverová –
30 €,
- Martin Jaco –
27,50 €,

- Marián Trišč –
- Marcela Jacová –
- Matúš Kolarčík –
- Katarína kolarčíková –
- Lucia Nakatová –
- Anna Olejníková –
- Bartolomej Roják –
- Jozef Bruzda –
- Emil Kriška, Mgr. –

27,50 €,
17,50 €,
20 €,
20 €,
17,50 €,
30 €,
2,50 €,
2,50 €,
7,50 €.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Katarína Triščová
Viera Bečaverová

