OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH ZO 6. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 34/2015
zo dňa 17.9.2015
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A. BERIE NA VEDOMIE
A1. Určenie overovateľov zápisnice – Bc. Miroslav Lukáč
– Jozef Bruzda
A2. Určenie zapisovateľa – Ing. Cyril Revák
A3. Informáciu o kontrole plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia hlavnou
kontrolórkou obce
B. SCHVAĽUJE
B1. Program 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením bodov rokovania 12.
a 13.:
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4/ Voľba návrhovej a volebnej 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 voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom
9/ Návrh na zriadenie komunitného centra
10/ Návrh na vypracovanie Programu rozvoja obce na roky 2015-20122
11/ Návrh na vymenovanie riaditeľky materskej školy
12/ Návrh na podanie projektu Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora
ČOV
13/ Prerokovanie návrhu na vysporiadanie spoločnej nehnuteľnosti
14/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
15/ Rôzne
16/ Diskusia
17/ Závery z rokovania
18/ Záver

B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Martin Jaco
- člen komisie – Rastislav Švec
- člen komisie – Martin Švec

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Bc. Miroslav Lukáč
Jozef Bruzda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH ZO 6. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 35/2015
zo dňa 17.9.2015
k návrhu na voľbu zástupcu starostu obce obecným zastupiteľstvom.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A. SCHVAĽUJE
Za zástupcu starostu obce Martina Šveca poslanca obecného zastupiteľstva.
B. ŽIADA
Starostu obce určiť rozsah zastupovania starostu jeho zástupcom v písomnom poverení zástupcu
starostu starostom.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Bc. Miroslav Lukáč
Jozef Bruzda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH ZO 6. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 36/2015
zo dňa 17.9.2015
k návrhu na zriadenie komunitného centra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A. ZRIAĎUJE
Komunitné centrum Ostrovany so sídlom v Ostrovanoch, 082 22 Ostrovany 250, ako vnútornú
organizačnú jednotku obce na plnenie úloh na úseku sociálnych služieb s účinnosťou od 1. októbra
2015 na dobu neurčitú v znení podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Bc. Miroslav Lukáč
Jozef Bruzda

Príloha uznesenia OZ č. 36/2015 zo dňa 17.9.2015

Obec Ostrovany
Obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZRIAĎOVACIA LISTINA
Obec Ostrovany na základe § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 62 a § 108 ods. 2 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“)
zriaďuje

Komunitné centrum Ostrovany
so sídlom v Ostrovanoch, 082 22 Ostrovany 250,
ako vnútornú organizačnú jednotku obce na plnenie úloh na úseku sociálnych služieb
s účinnosťou od 1. októbra 2015 na dobu neurčitú.
Komunitné centrum v súlade s § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „zákona“):
a) poskytuje
- sociálne poradenstvo,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a
zo školského zariadenia,
b) vykonáva preventívne aktivity,
c) zabezpečuje záujmovú činnosť.
V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. Odborné
činnosti uvedené vyššie v písm. a) sa poskytujú ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou
sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
Komunitné centrum nie je právnickou osobou. Štatutárnym orgánom je starosta obce.
Činnosť Komunitného centra je zabezpečovaná v rámci rozpočtu obce podľa zákona
o rozpočtových pravidlách.
Činnosť Komunitného centra v ambulantnej a terénnej sociálnej službe odborne a metodicky
riadia sociálni pracovníci poverení starostom obce.

Ing. Cyril Revák, v.r.
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH ZO 6. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 37/2015
zo dňa 17.9.2015
k návrhu na vypracovanie Programu rozvoja obce na roky 2015-2022.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A. SCHVAĽUJE
A1. Prípravu strategického dokumentu s názvom Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 –
2022 s výhľadom do roku 2025 v rozsahu v súlade so zákonom č. 309/2014 Z.Z, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z:
a/ prípravná fáza v rozsahu:
- Návrh procesu tvorby Programu rozvoja obce,
- Zostavenie pracovnej skupiny,
- Vypracovanie harmonogramu tvorby Programu rozvoja obce,
- Vypracovanie dokumentácie pre zverejnenie a oboznámenie miestnej samosprávy
a príslušné subjekty v obci,
- Vypracovanie metódy zberu informácií.
b/ analytická časť – participatívny prístup:
- Sumarizácia a zostavenie analytickej časti na základe dodaných dotazníkov a poskytnutých
údajov.
c/ strategická časť – participatívny prístup:
- Formulácia a návrh stratégie rozvoja, vízie územia, výber a popis strategických cieľov
v jednotlivých politikách – hospodárska, sociálna, regionálna, environmentálna.
d/ programova časť – participatívny prístup:
- Návrh opatrení a projektov vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
- Návrh súboru ukazovateľov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.
e/ realizačná časť – participatívny prístup:
- Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
- Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie,
- Stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
- Systém monitorovania a hodnotenia,
- Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.
f/ finančná časť – participatívny prístup:
- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

A2. Poskytovateľa spracovania Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 – 2022 s prihliadnutím
na dohodu členov MAS Bachureň - Združenie pre rozvoj regiónu, n. o., so sídlom Baštová 45/B,
08 001 Prešov.
A3. Cenu za spracovanie Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 – 2022 – dohodou 600 €.
A4. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ostrovany schváleného
uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2004 dňa 15.7.2004 do schválenia nového Programu rozvoja
obce.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Bc. Miroslav Lukáč
Jozef Bruzda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH ZO 6. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 38/2015
zo dňa 17.9.2015
k návrhu na vymenovanie riaditeľky materskej školy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní podľa § 11 ods. 4 písm. l) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na návrh starostu obce

A . MENUJE
za riaditeľku Materskej školy v Ostrovanoch p. Renátu Triščovú, bytom 17. novembra 23, Sabinov
a to na 5-ročné funkčné obdobie od 1.10.2015.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Bc. Miroslav Lukáč
Jozef Bruzda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH ZO 6. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 39/2015
zo dňa 17.9.2015

k návrhu na podanie projektu Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora ČOV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní
A. SCHVAĽUJE
A1. Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotáciu z Environmentalného fondu podanie
projektu Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora na ČOV Ostrovany so
spolufinancovaním projektu z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu a všetky
vzniknuté neoprávnené náklady.
A2. Úhradu nákladov na vypracovanie projektu vo výške 60 € bez DPH.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Bc. Miroslav Lukáč
Jozef Bruzda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH ZO 6. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 40/2015
zo dňa 17.9.2015
k prerokovaniu žiadostí právnických a fyzických osôb
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,
A. SCHVAĽUJE
A1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 . ods. 2
písm. a/ pre Pavela Štelbackého, bytom Ostrovany 169 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej
žiadosti zo dňa 14.9.2015).
A2. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2
písm. a/ pre Dušana Duždu, bytom Ostrovany 193 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti
zo dňa 17.9.2015).
B. ZAMIETA
B1. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ
Inter Ostrovany na predohrávaku zápasov, A mužstva a žiakov, jarnej časti sezóny 2015-2016 v jeseni
2015 vo výške 400 € (podľa písomnej žiadosti zo dňa 11.8.2015).
B2. Žadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2
písm. a/ pre Mariána Bileho, bytom Ostrovany 203 na výdaje na domácnosť (podľa písomnej žiadosti
zo dňa 25.8.2015).

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Bc. Miroslav Lukáč
Jozef Bruzda

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH ZO 6. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 41/2015
zo dňa 17.9.2015

k návrhu na vysporiadanie spoločnej nehnuteľnosti.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
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
A. SCHVAĽUJE
A1. Majetkoprávne vysporiadanie spoločnej nehnuteľnosti vedenej na liste vlatníctva č 120 parcela
registra E KN 416/1 orná pôda o výmere 3367 m² - odčleniť spoluvlastnícky podiel obce 8/106 na
samostatnú parcelu o výmere 254 m².
A2. Náklady na rozdelenie spoluvlastníctva znášajú spoluvlastníci rovným dielom.
B. POVERUJE
Obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia, vypracovanie geometrického plánu, spísanie
zmluvy o zániku spoluvlastníctva a vklad do katastra nehnuteľností.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Bc. Miroslav Lukáč
Jozef Bruzda

