
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

                                       

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 26/2015 

zo dňa 26.6.2015 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Martin Švec 

                                                                – Martin Jaco 

 

            A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová 

 

      A3. Informáciu o kontrole plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia hlavnou   

             kontrolórkou obce  

             

 

B. SCHVAĽUJE 

 

            B1. Program 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

                  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 schválenie záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2014 

                  9/ Návrh na odkúpenie pozemkov pod obecným cintorínom 

                10/ Návrh na odkúpenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami v rómskej osade  

                11/ Návrh na odkúpenie pozemkov na výstavbu školy v obci 

                12/ Návrh na vypracovanie  a podanie projektu Sanácia miest s nezákonne umiestneným   

                       odpadom 

                 13/ Návrh na vypracovanie a podanie projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 

                 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 – Radoslav Kriška 

                                                                - člen komisie – Rastislav Švec 

                                                                - člen komisie – Bc. Miroslav Lukáč 

          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   

 

Martin Švec 

 

Martin Jaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 27/2015 

zo dňa 26.6.2015 

 

k návrhu na schválenie záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2014 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní,  

 

 

A. BERIE  NA  VEDOMIE 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2014 

 

 

B. SCHVAĽUJE 

 

B1. Záverečný účet hospodárenia obce Ostrovany za rok 2014 s prebytkom  hospodárenia vo výške 

130939,83 € bez výhrad. 

B2. Zaúčtovanie časti prebytku hospodárenia za rok 2014 vo výške 20 %  do rezervného fondu t.j. 

26 187,966 €. 

  

C. ODPORÚČA 

 

Vykonať, nezávislým audítorom, overenie riadnej účtovnej závierky k 31.12.2014  

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:   

 

Martin Švec 

 

Martin Jaco 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 28/2015 

zo dňa 26.6.2015 

 

k návrhu na odkúpenie  pozemkov pod obecným cintorínom. 

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

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. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce Ostrovany – cintorín – k.ú. Ostrovany podľa 

geometrického plánu Štefana Vargu č. 15/2013 zo dňa 14.5.2013 overeného Správou katastra  Sabinov 

pod číslom G1-161/2013 dňa 24.5.2013 a to: 

- diel č. 1 – orná pôda o výmere 1116 m² z parcely registra E KN č. 386, LV 555,  

- diel č. 2 – orná pôda o výmere 2266 m² z parcely registra E KN č. 387, LV 555. 

Uvedené diely č. 1 a 2 budú pripojené k novovytvorenému pozemku registra C KN parc. č. 466/1 

ostatná plocha – cintorín o výmere 3342 m ². 

Tieto diely č. 1 a 2 predávajú ich vlastníci Mária Skočejová, rod. Feščáková, bytom Ostrovany 158, 

Imrich Jaco, bytom Ostrovany 157, Peter Mathia, bytom Medzany 165, Ján Mathia, bytom Medzany 

81 a Mária Gaľová, rod. Mathiová, bytom Medzany 6 v celosti do vlastníctva obce Ostrovany, LV 

450. 

Kúpa sa uskutočńuje za cenu 1,20 € za 1 meter štvorcový podľa znaleckého posudku č. 57/2015, ktorý 

vypracoval Ing. Jozef Majtner, Lipany, Tehelná 9 pre kupujúceho obec Ostrovany. 

 

A2. Žiadosť o bezodplatný prevod nehnuteľností z majetku SR do majetku obce Ostrovany – cintorín- 

v k.ú. Ostrovany podľa geometrického plánu Štefana Vargu č. 15/2013 overeného Správou katastra  

Sabinov pod číslom G1-161/2013 dňa 24.5.2013 a to: 

- diel č. 4 – orná pôda o výmere 33 m² z parcely registra E KN č. 465/1, LV 428,  

- diel č. 5 – orná pôda o výmere 117 m² z parcely registra E KN č. 473, LV 428. 

Uvedené diely č. 4 a 5 budú pripojené k novovytvorenému pozemku registra C KN parc. č. 467/2 

ostatná plocha – cintorín o výmere 150 m ². 

   

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. 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Overovatelia:   

Martin Švec 

Martin Jaco 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 29/2015 

zo dňa 26.6.2015 

 

k návrhu na odkúpenie  pozemkov pod miestnymi komunikáciami v rómskej osade. 

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

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. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce Ostrovany – miestna komunikácia – k.ú. Ostrovany 

podľa geometrického plánu Štefana Vargu č. 43/2014 zo dňa 24.6.2014 overeného Okresným úradom , 

katastrálnym odborom, Sabinov pod číslom G1-363/2014 dňa 1.8.2014 a to: 

- novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 506/70 zastavaná plocha – miestna komunikácia- 

o výmere 750 m².  

Túto nehnuteľnosť predávajú ich vlastníci Margita Blaščáková, rod. Marková, bytom Ostrovany 123, 

Renáta Marková, bytom Ostrovany 163, Paločková Anna, rod. Marková, bytom Pavlovičovo námestie 

3858/16, Prešov,  Rudolf Pagurko, bytom Jarková 21, Sabinov-Orkucany, Anton Pagurko, bytom 

Matice slovenskej 2, Sabinov, Darina Pagurková, rod. Martonová, bytom Murgašova 6, Sabinov, 

Marián Marko, bytom Puškinova 21, Sabinov, Janka Petková, rod. Marková, bytom Fučíkova 21, 

Prešov, Ladislav Marko, bytom Uzovský Šalgov 102 v celosti do vlastníctva obce Ostrovany, LV 450. 

Kúpa sa uskutočňuje za cenu 1,72 € za 1 meter štvorcový podľa znaleckého posudku č. 56/2015, ktorý 

vypracoval Ing. Jozef Majtner, Lipany, Tehelná 9 pre kupujúceho obec Ostrovany. 

 

A2. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce Ostrovany – miestna komunikácia – k.ú. Ostrovany 

podľa geometrického plánu Štefana Vargu č. 34/2015 zo dňa 22.5.2015 overeného Okresným úradom , 

katastrálnym odborom, Sabinov pod číslom G1-256/2015 dňa 3.6.2015 a to: 

- novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 506/72 zastavaná plocha – miestna komunikácia- 

o výmere 12 m², 

 - novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 506/73 zastavaná plocha – miestna komunikácia- 

o výmere 667 m². 

Tieto nehnuteľnosti predávajú ich vlastníci Vincent Kolarčík, bytom Komenského 758/28, Sabinov, 

Imrich Spišák, bytom Komenského 757/26, Sabinov, Mária Marcinková, rod. Spišáková, bytom 

Ostrovany 235 a Terézia Feščáková, rod. Kolarčíková, bytom Ostrovany 34  v celosti do vlastníctva 

obce Ostrovany, LV 450. 

Kúpa sa uskutočňuje za cenu 1,72 € za 1 meter štvorcový podľa znaleckého posudku č. 56/2015, ktorý 

vypracoval Ing. Jozef Majtner, Lipany, Tehelná 9 pre kupujúceho obec Ostrovany. 

 

A3. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce Ostrovany – miestna komunikácia – k.ú. Ostrovany 

podľa geometrického plánu Štefana Vargu č. 34/2015 zo dňa 22.5.2015 overeného Okresným úradom , 

katastrálnym odborom, Sabinov pod číslom G1-256/2015 dňa 3.6.2015 a to: 

- novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 506/71 zastavaná plocha – miestna komunikácia- 

o výmere 398 m², 

 Túto nehnuteľnosť majetkoprávne vysporiadať so SPF vzhľadom na skutočnosť, že ide o pozemky 

neznámych vlastníkov. Kúpnu cenu uložiť do depozitu pre dedičov neznámych vlastníkov. 



Kúpa sa uskutočňuje za cenu 1,72 € za 1 meter štvorcový podľa znaleckého posudku č. 56/2015, ktorý 

vypracoval Ing. Jozef Majtner, Lipany, Tehelná 9 pre kupujúceho obec Ostrovany. 

 

A4. Žiadosť o bezodplatný prevod nehnuteľností z majetku SR do majetku obce Ostrovany – miestna 

komunikácia - v k.ú. Ostrovany podľa geometrického plánu Štefana Vargu č. 34/2015 zo dňa 

22.5.2015 overeného Okresným úradom , katastrálnym odborom, Sabinov pod číslom G1-256/2015 

dňa 3.6.2015 a to: 

- novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 506/74 trvalý trávnatý porast – miestna komunikácia- 

o výmere 1147 m². 

   

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. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   

 

Martin Švec 

 

Martin Jaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 30/2015 

zo dňa 26.6.2015 

 

k návrhu na odkúpenie  pozemkov na výstavbu školy v obci. 

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

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 

 

Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce Ostrovany – pozemok na výstavbu základnej školy -  v 

k.ú. Ostrovany a to: 

- parcelu registra KN E parc č. 430/8, LV 691 ( predbežne pozemok o rozmeroch 70m x 30m – výmera 

2100 m²), 

- parcelu registra KN E parc č. 430/9, LV 606 ( predbežne pozemok o rozmeroch 70m x 32m – výmera 

2240 m²). 

Túto nehnuteľnosť predávajú ich vlastníci Jozef Bruzda, bytom Ostrovany 102 a Ladislav Felix, bytom 

Ostrovany 2 v celosti do vlastníctva obce Ostrovany, LV 450. 

Kúpa sa uskutočňuje za cenu 2,73 € za 1 meter štvorcový podľa znaleckého posudku č. 58/2015, ktorý 

vypracoval Ing. Jozef Majtner, Lipany, Tehelná 9 pre kupujúceho obec Ostrovany. 

 

   

B. POVERUJE 

 

Obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia 

k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia, vypracovanie geometrického plánu oprávnenou 

osobou, spísanie kúpnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:   

 

Martin Švec 

 

Martin Jaco 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

                                                                   

 

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 31/2015 

zo dňa 26.6.2015 

 

 

 

k návrhu na podanie projektu  Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

po prerokovaní 

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A1. Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotáciu z Environmentalného fondu Sanácia miest s 

nezákonne umiestneným odpadom na parcelách  registra E KN 428/2 a 430/7 v k.ú. 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 1300 €. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   

 

Martin Švec 

 

Martin Jaco 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

                                                                   

 

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 32/2015 

zo dňa 26.6.2015 

 

 

 

k návrhu na podanie projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

po prerokovaní 

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A1. - Vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na   

          realizáciu  projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v  obci Ostrovany  s použitím       

          LED technológie“, ktorý je realizovaný  obec Ostrovany, 

       - zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

       - zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo  

          výške rozdielu celkových výdavkov projektu a a poskytnutého NFP v súlade  

          s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 
A2. Úhradu nákladov na vypracovanie projektu vo výške 2000 €. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   

 

Martin Švec 

 

Martin Jaco 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 5. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 33/2015 

zo dňa 26.6.2015 

 

k prerokovaniu žiadostí právnických a fyzických osôb  

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

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

po prerokovaní  

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A1. Poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 2 písm. a/ pre 

Zdeny Husárovej, bytom Ostrovany 196 na lieky  vo výške 50 Eur (podľa písomnej  žiadosti zo dňa 

26.6.2015). 

A2. Poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3 písm. a/ pre 

Danu Husárovú,  bytom Ostrovany 196 na lieky  vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa 

26.6.2015). 

A3. Poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3 písm. a/ pre 

Marcelu Červeňákovú,  bytom Ostrovany 192 na lieky  vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo 

dňa 25.5.2015). 

A4. Poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2 písm. a/ pre 

Moniku Bilú,  bytom Ostrovany 203 na lieky  vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa 

16.6.2015). 

A5. Poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2 písm. a/ pre 

Bartolomeja Bilého,  bytom Ostrovany 179 na lieky  vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa 

11.6.2015). 
A6. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre  TJ Sokol 

Ostrovany  a MS ČK na kultúrno-spoločenské podujatie 9. ročník Dňa obce organizovaný dňa 1.8.2015 

vo výške 700 €. 
 

B. ZAMIETA 

 

B1. Žiadosť Ireny Kuchárovej, bytom Ostrovany 176  o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu 

obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3  z dôvodu nedoplatkov na poplatku za TKO (podľa písomnej  žiadosti 

zo dňa 26.6.2015). 

B2. Žiadosť Anny Kalejovej, bytom Ostrovany 175  o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu 

obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3  z dôvodu nedoplatkov na poplatku za TKO (podľa písomnej  žiadosti 

zo dňa 29.5.2015). 

B3. Žiadosť Slávky Duždovej, bytom Ostrovany 202  o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu 

obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3  z dôvodu nedoplatkov na poplatku za TKO (podľa písomnej  žiadosti 

zo dňa 17.6.2015). 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Overovatelia:   

Martin Švec 

Martin Jaco 


