OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 18. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 90/2013
zo dňa 12.12.2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE
A1. Určenie overovateľov zápisnice - Katarína Triščová
- Elemír Dužda
A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
B . SCHVAĽUJE
B1. Program 18. 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 rozpočtového provizória na rok 2014
9/ Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov miestnych daní a poplatkov na rok 2014
10/ Návrh na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – kúpa pozemku na
výstavbu ZŠ v obci
11/ Návrh na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – predaj pozemku
pod rodinným domom v rómskej osade
12/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v roku 2014
13/ Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2014
14/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
15/ Prerokovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií pri obecnom
zastupiteľstve za rok 2013
16/ Rôzne
17/ Diskusia
18/ Závery z rokovania
19/ Záver
B2. Návrhovú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Bartolomej Roják
- člen komisie
– Martin Jaco
- člen komisie
– Rastislav Švec

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce
Overovatelia:
Katarína Triščová
Elemír Dužda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 18. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 91/2013
zo dňa 12.12.2013
k návrhu na prerokovanie rozpočtového provizória na rok 2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,

A. SCHVAĽUJE
A1. rozpočtové provizórium hospodárenia obce v roku 2014 do schválenia rozpočtu obce na rok 2014
a to:
- rozpočtové výdavky do prijatia rozpočtu obce na rok 2014 budú mesačne do výšky max. 1/12
výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2013
A2. termín predloženia rozpočtu obce na rok 2014 na rokovanie obecného zastupiteľstva do konca
februára 2014
A3. plnenie rozpočtového provizória predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvom pred
schválením rozpočtu na rok 2014

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Katarína Triščová
Elemír Dužda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 18. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 92/2013
zo dňa 12.12.2013
k návrhu na prerokovanie zmien a doplnkov miestnych daní a poplatkov na rok 2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A. SCHVAĽUJE
A1. výšku dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za
predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2014 podľa VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany
A2. cenu za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok 2014 vo výške:
- 0,39 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,412 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,13 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
podľa VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a
spoplatňovaní spracovania odpadových vô

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce
Overovatelia:
Katarína Triščová
Elemír Dužda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 18. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 93/2013
zo dňa 12.12.2013
k návrhu na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – kúpa pozemku na výstavbu
ZŠ v obci
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,

A. BERIE NA VEDOMIE
Informáciu o postupe prípravy výstavby školy v obci a poskytnutých údajoch o počtoch
školopovinných detí z obce Okresnému úradu, odboru školstva v Prešove.
B. PREKLADÁ
Rozhodovanie o kúpe pozemkov na výstavbu školy v obci na február 2014 po doplnení informácii pre
poslancov OZ a majiteľov pozemkov z rokovania starostu obce s pracovníkmi Ministerstva školstva
VVaŠ SR a Okresného úradu, odboru školstva v Prešove v januári 2014.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce
Overovatelia:
Katarína Triščová
Elemír Dužda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 18. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 94/2013
zo dňa 12.12.2013
K návrhu na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – predaj pozemku pod
rodinným domom v rómskej osade
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A. SCHVAĽUJE
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a v súlade
s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ostrovany pod č. 28/2011 zo dňa 14.9.2011, predaj
majetku obce Ostrovany za cenu 7 €/m² a to:
novovytvorené parcely C KN parc. č. 289/2, diel č. 1 zastavaná plocha o výmere 48 m², parc. č.
291/3, diel č. 2 zastavaná plocha o výmere 1 m², parc. č. 289/3, diel č. 3 zastavaná plocha o výmere
20 m², podľa geometrického plánu č. 18/2013 vypracovaného geodetom Ing. Štefanom Vargom,
úradne overeného Správou katastra Sabinov dňa 18.7.2013 pod číslom G1-257/2013, katastrálne
územie Ostrovany, pre Miroslava Duždu, Ostrovany 187, za cenu 483 €.
Obec Ostrovany zaväzuje kupujúceho (povinný z vecného bremena) zriadiť vecné bremeno
práva prechodu a prejazdu dopravnými prostriedkami cez parc. č. 289/3, v plnom rozsahu, v prospech
vlastníka (oprávneného z vecného bremena) parc. č. 291/1 a obyvateľov bývajúcich v dome na tejto
parcele. Rozsah vecného bremena je vyznačený na geometrickom pláne číslo 18/2013, ktorý je
vypracovaný Štefanom Vargom dňa 3.7.2013 a overený Správou katastra Sabinov dňa 18.7.2013 pod
číslom G1-257/2013. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
B. POVERUJE
obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia, spísanie kúpnej zmluvy a vklad do katastra
nehnuteľností..
C. URČUJE
všetky náklady (overovanie, správne poplatky) spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Katarína Triščová
Elemír Dužda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 18. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 95/2013
zo dňa 12.12.2013

K návrhu na prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v roku 2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A. SCHVAĽUJE
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrovany v roku 2014, ktorý tvorí prílohu tohto
uznesenia.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Katarína Triščová
Elemír Dužda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 18. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 96/2013
zo dňa 12.12.2013

K návrhu na prerokovanie plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A . NESÚHLASÍ
s preloženým Ročným plánom kontinuálneho vzdelávania učiteľov MŠ, ktorý tvorí prílohu tohto
uznesenia, pretože neposkytuje zriaďovateľovi dostatočné informácie o tom, či sú v ňom uvedené
vzdelávania v súlade z cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole.
B. ŽIADA
Riaditeľku MŠ predložiť Ročný plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov MŠ na rok 2014 so
zadefinovaním predmetu vzdelávania v súlade z cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Katarína Triščová
Elemír Dužda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 18. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 97/2013
zo dňa 12.12.2013
k prerokovaniu žiadosti právnických a fyzických osôb
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,

A.SCHVAĽUJE
A1. 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/ pre Miroslava Duždu, Ostrovany 187.
A2. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,
ods. 3, písm. a/ pre Danku Husárovú, Ostrovany 196 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.
A3. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 3,
písm. a/ pre Zdenku Husárovú, Ostrovany 196 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.
B. ZAMIETA
B1. Žiadosť Mariána Bilého, Ostrovany 203 - o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce z dôvodu, že manželke Monike Bilej bola jednorazová dávka schválená na predchádzajúcom
zasadaní OZ.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Katarína Triščová
Elemír Dužda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 18. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 98/2013
zo dňa 12.12.2013
K návrhu na prerokovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií pri
obecnom zastupiteľstve za rok 2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
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 2013 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 2013 s prihliadnutím na kvalitu
a aktivitu výkonu funkcie:
- Viera Bečaverová
42 €,
- Jozef Bruzda
38,50 €,
- Elemír Dužda
38,50 €,
- Martin Jaco
38,50 €,
- Slávka Magdová, Mgr.
42 €,
- Rastislav Švec
42 €,
- Katarína Triščová
38,50 €.
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 2013 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie:
- Katarína Triščová
10,50 €.
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 2013 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie:
- Katarína Triščová
32,50 €,
- Viera Bečaverová
30 €,
- Martin Jaco
15 €,
- Marián Trišč
30 €,
- Marcela Jacová
17,50 €,
- Matúš Kolarčík
17,50 €,
- Katarína kolarčíková
17,50 €,
- Lucia Nakatová
2,50 €,
- Anna Olejníková
30 €
Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce
Overovatelia:
Katarína Triščová
Elemír Dužda

