
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH ZO 15. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 79/2013 

zo dňa 30.4.2013 

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

 

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 15. 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 schválenie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Ostrovany 

                    9/ Návrh na prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o    

                        miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce  

                        Ostrovany 

                 10/  Návrh VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie   

                        originálnych kompetencií  na úseku školstva. 

                  11/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

                  12/ Rôzne 

                  13/ Diskusia 

                  14/ Závery z rokovania 

                  15/ Záver 

 

       B2. Návrhovú komisiu v zložení: 

                                                         - predseda komisie – Jozef Bruzda 

                                                               - 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 ZO 15. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 80/2013 

zo dňa 30.4.2013 

 

 

k návrhu na schválenie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Ostrovany 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní,  

 

A. SCHVAĽUJE 

podľa § 26, odst. 3 a § 27, odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vo väzbe na § 11, odst. 4, písm. c) zákona č. 

369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

A1.   Zmeny a doplnky č. 1  územného  plánu obce (ÚPN-O) Ostrovany 

A2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeneného 

a doplneného ÚPN-O Ostrovany; 

 

B. SÚHLASÍ 

s vyhodnotením  pripomienok podaných v rámci prerokovania  návrhu zmien a doplnkov Územného  

plánu obce Ostrovany; 

 

C. UKLADÁ 

Obecnému úradu v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou pre obstaranie zmien a doplnkov ÚPN-O: 

C1.  Zabezpečiť v súlade s § 6, odst. 8 zákona  č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov   

        vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 k  záväzným častiam Územného   

        plánu obce Ostrovany.  

C2. Zverejniť, v súlade s § 27, odst. 4, písm. a), b) stavebného zákona, záväznú časť   

       Územného plánu obce Ostrovany vyvesením na úradnej tabuli a doručením dotknutým   

       orgánom štátnej správy. 

C3. Označiť schválenú dokumentáciu zmien a doplnkov ÚPN-O schvaľovacou doložkou  

       v súlade s  § 28, odst.1 stavebného zákona 

C4. Zabezpečiť v zmysle § 28, odst. 5 stavebného zákona vyhotovenie registračného  listu a  

       zaslať ho na MDVRR SR s kópiou uznesenia o schválení. 

C5. Zabezpečiť v súlade s  § 28, odst. 4 stavebného zákona uloženie dokumentácie zmien  

      a doplnkov č. 1 územného  plánu obce Ostrovany: na Obecnom úrade Ostrovany, na   

      stavebnom úrade obce a na Obvodnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej  

      politiky. 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                                   Starosta obce 

Overovatelia: 

Katarína Triščová   

Viera Bečaverová   

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH ZO 15. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 81/2013 

zo dňa 30.4.2013 

 

 

k návrhu na prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní,  

 

 

A. VYHOVUJE 

 

V plnom rozsahu protestu prokurátora proti  VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany 

 

B. RUŠÍ 

 

 VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Ostrovany na základe protestu prokurátora dňom 30.4.2013. 

 

 

B. SCHVAĽUJE 

 

 VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Ostrovany upravené na základe protestu prokurátora s účinnosťou od 

15.5.2013. 

 

 

   

 

 

                                                                                              Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

 

Katarína Triščová   

 

Viera Bečaverová   

 

 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH ZO 15. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 82/2013 

zo dňa 30.4.2013 

 

 

k prerokovaniu návrhu  VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva. 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

po prerokovaní  

 

 

 

A. SCHVAĽUJE  

 

A1. VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií 

na úseku školstva. 

 

A2.  Výšku finančných prostriedkov na financovanie centier voľného času 30 €/dieťa/rok 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                              Starosta obce 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Katarína Triščová   

 

Viera Bečaverová   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH ZO 15. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 83/2013 

zo dňa 30.4.2013 

 

 

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 Ivetu Duždovú, Ostrovany 193 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 Vladimíra Duždu, Ostrovany 197 vo výške 50 € na zvýšené náklady na    

             lieky.   

 

B.  ZAMIETA 

 

     B1. Žiadosť Terézie Kalejovej, Ostrovany 221 -  o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu   

            obce. Neuhradené dane a poplatky obci za predchádzajúce roky, VZN č. 2/2006, čl.3.  

     B2. Žiadosť Petra , Ostrovany 223 –  o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu  obce.   

            Neuhradené nájomné za užívanie bytu obci za predchádzajúce roky, VZN č. 2/2006, čl.3.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                                   Starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

 

Katarína Triščová   

 

Viera Bečaverová   

 

 

 

 

 

 

 

 


