
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 99/2014 

zo dňa 6.3.2014 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice  - Mgr. Slávka Magdová 

                                                                       -  Viera Bečaverová 

            A2. Určenie zapisovateľky –  Bc. Martina Lukáčová 

            A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

            

        B . SCHVAĽUJE 

        B1. Program 19. 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 rozpočtu obce na rok 2014 

              9/ Návrh na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – výstavba ZŠ v obci 

            10/ Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  

                  kompetencií na úseku školstva v roku 2014. 

            11/ Návrh členstva obce v MAS Partnerstvo Bachureň 

            12/ Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2014 

            13/ Návrh zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia – materskej školy 

            14/ Prerokovanie platu starostu obce 

            15/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

            16/ Rôzne 

            17/ Diskusia 

            18/ Závery z rokovania 

            19/ Záver 

                  S doplnenými bodmi rokovania 11., 12., a 13. 

 

     B2. Návrhovú komisiu v zložení: 

                                                         - predseda komisie – Bruzda Jozef 

                                                         - člen komisie        –  Katarína Triščová   

                                                         - člen komisie        –  Elemír Dužda   

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Overovatelia:     

 

 Mgr. Slávka Magdová 

 

 Viera Bečaverová                                                                  



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 100/2014 

zo dňa 6.3.2014 

 

k návrhu na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2014 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní,  

 

 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 
 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2014 

B. SCHVAĽUJE 

Rozpočet obce Ostrovany  na rok 2014 bez programovej štruktúry ( § 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 2014 sa určujú sumou  582 910 € 

       a celkové výdavky rozpočtu obce  Ostrovany sa určujú sumou                 582 910 €. 

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. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

Overovatelia:     

 

 Mgr. Slávka Magdová 

 

 Viera Bečaverová                                                                  

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 101/2014 

zo dňa 6.3.2014 

 

 

k návrhu na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – výstavba ZŠ v obci  

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní,  

 

 

A. ZAMIETA 

 

výstavbu modulovej školy v areáli Špeciálnej základnej školy v Ostrovanoch  a trvá na výstavbe 

modulovej školy v obecným zastupiteľstvom schválenej lokalite pri rómskej osade v obci. 

 Obecné zastupiteľstvo a starosta obce odôvodňujú výstavbu modulovej školy  v lokalite pri rómskej 

osade tým, že lokalita je v súlade so schváleným územným plánom obce, je tam dostatok priestoru na 

plne organizovanú školu s príslušenstvom t. j. ihriskami, telocvičňou a školskou jedálňou, je v dosahu 

vybudovaných inžinierskych sietí.  

Areál Špeciálnej základnej školy nie je priestorovo uspôsobený na výstavbu plne organizovanej školy 

s príslušenstvom, nie je v súlade z územným plánom obce  a územná samospráva obce sa chce vyhnúť 

chybám z minulosti, kedy sa zlými rozhodnutiami  napáchalo veľa škôd aj v školskom vzdelávaní detí 

z obce Ostrovany, keď sa nebral do úvahy demografický vývoj počtu obyvateľov obce a výstavba 

základnej školy sa sústredila do obce Šarišské Michaľany.  

 

B. SÚHLASÍ 

 

s podmienkami, že poskytne pozemok a bude sa spolupodieľať na projektovej dokumentácii, zaistí 

výstavbu základov a infraštruktúru pre modulovú školu v obci.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

Overovatelia:     

 

 Mgr. Slávka Magdová 

 

 Viera Bečaverová            

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 102/2014 

zo dňa 6.3.2014 

 

 

 

         k návrhu na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  

                                      kompetencií na úseku školstva v roku 2014 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní,  

 

 

 

A. Schvaľuje  

 

      Zmeny a doplnky VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie       

      originálnych kompetencií na úseku školstva pre rok 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:     

 

 Mgr. Slávka Magdová 

 

 Viera Bečaverová            

 

 

 

 

 

 

           

                                                 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 103/2014 

zo dňa 6.3.2014 

 

 

K návrhu na prerokovanie platu starostu obce  

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

po prerokovaní,  

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A1. Plat starostu obce Ing. Cyrila Reváka od 1.1.2014 vo výške 1993 € mesačne.  

 

A2. Plat sa stanovuje do 31.12.2014. Od 1.1.2015 bude prehodnotený podľa priemerného zárobku     

       v NH za rok 2014 na základe údajov ŠÚ SR. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:     

 

 Mgr. Slávka Magdová 

 

 Viera Bečaverová            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 104/2014 

zo dňa 6.3.2014 

 

 

K návrhu na prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

po prerokovaní,  

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A1. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre futbalový  

       klub TJ Inter Ostrovany  na činnosť mužstiev dospelých a žiakov v roku 2014  vo výške 4300 €. 

A2. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre  OZ Domka,  

       Združenie saleziánskej mládeže v Šarišských Michaľanoch na  činnosť združenia pre mládež  

       z obce Ostrovany. Poskytnuté prostriedky sú účelovo určené  na  celoslovenské finále futbalového  

       turnaja CFF Samsung Kama 2014  – 300 €. 

A3. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre TJ Sokol  

       Ostrovany  na  rozšírenie šatní o sociálne zariadenie  v roku 2014-15 a 60. Výročie založenia TJ  

       Sokol  vo výške 5000 €. 

A4. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre TJ Sokol  

       Ostrovany  a MSŠČK na 8. ročník Dňa obce - kultúrno-spoločenské podujatie pre členov,     

       sympatizantov a rodákov obce v roku 2014  vo výške 700 €. 

A5. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre Rímskokat.  

       cirkev filiálka Ostrovany  na úpravy v interiéry a exteriéry kostola v roku 2014 vo výške 4300 €. 

A6. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  opravu sochy  

       v kaplnke v obci v roku 2014  vo výške 800 € pre Mgr. Marek Roják, Ostrovany 110. 

A7. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 3,   

        písm. a/ pre Máriu Duždovú, Ostrovany 171 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.               

A8.  Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 3,  

        písm. a/ pre Ľubušu Duždovú, Ostrovany 171 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.               

A9.  Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.3 pre  

         Helenu Duždovú, Ostrovany 193 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.               

A10. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 3,  

         písm. a/ pre Helenu Bilú, Ostrovany 185 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.    

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

Overovatelia:     

 

 Mgr. Slávka Magdová 

 

 Viera Bečaverová     



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 105/2014 

zo dňa 6.3.2014 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie  členstva obce v MAS Partnerstvo Bachureň 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

po prerokovaní,  

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

Členstvo obce Ostrovany v občianskom združení Partnerstvo Bachureň 

 

B. POVERUJE 

 

Starostu obce Ostrovany, Ing. Cyrila Reváka zastupovaním obce v občianskom združení Partnerstvo 

Bachureň  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                       

 

Mgr. Slávka Magdová 

 

 Viera Bečaverová     

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 106/2014 

zo dňa 6.3.2014 

 

 

 

k prerokovaniu návrhu plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2014 

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

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní,  

 

 

A .  SÚHLASÍ 

 

s preloženým Ročným plánom kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ, ktorý tvorí prílohu tohto 

uznesenia.  

 

B. ŽIADA 

 

doložiť obecnému zastupiteľstvu aktuálne aj prebiehajúce vzdelávacie kurzy zamestnancov MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

Overovatelia:                                                                       

 

Mgr. Slávka Magdová 

 

 Viera Bečaverová     

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 19. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 107/2014 

zo dňa 6.3.2014 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia – materskej školy  

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

po prerokovaní, 

 

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

 

Za člena rady školy  v materskej škole  poslankyňu  OZ  Katarínu Triščovú  ako zástupcu 

zriaďovateľa. 

    

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                       

 

Mgr. Slávka Magdová 

 

 Viera Bečaverová     

 

 


