OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 8. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 53/2016
zo dňa 4.2.2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE
A1. Určenie overovateľov zápisnice – Martin Jaco
– Radoslav Kriška
A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
B. SCHVAĽUJE
B1. Program 8. 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 Programu rozvoja obce na roky 2015 - 2022
9/ Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Ostrovany
10/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
11/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
12/ Rôzne
13/ Diskusia
14/ Závery z rokovania
15/ Záver
B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Bc. Miroslav Lukáč
- člen komisie – Jozef Bruzda
- člen komisie – Rastislav Švec

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce
Overovatelia:
Martin Jaco
Radoslav Kriška

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 8. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 54/2016
zo dňa 4.2.2016
k návrhu na prerokovanie Programu rozvoja obce na roky 2015 - 2022
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,

A. BERIE NA VEDOMIE
A.1 Text návrhu Programu rozvoja obce na roky 2015 – 2022 pred schvaľovaním v apríli 2016.
A.2 Návrh textu oznámenia o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Ostrovany na roky
2015 – 2022 v zmysle § 8 a prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý obec zašle na
posúdenie Okresnému úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Martin Jaco
Radoslav Kriška

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 8. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 55/2016
zo dňa 4.2.2016
k návrhu na prerokovanie VZN č. 1/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Ostrovany
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,

A. BERIE NA VEDOMIE
návrh textu VZN č. 1/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území
obce Ostrovany pred schvaľovaním na nasledujúcich zasadnutiach OZ.
B. SCHVAĽUJE
B.1 Názvoslovnú komisiu zo všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
B.2 Zabezpečenie pripomienkovania VZN č. 1/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Ostrovany písomnou formou dotazníka v každej domácnosti v obci pred
schvaľovaním VZN na nasledujúcich zasadnutiach OZ.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Martin Jaco
Radoslav Kriška

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 8. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 56/2016
zo dňa 4.2.2016

k návrhu na prerokovanie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní
SCHVAĽUJE
vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany, ustanovenie podrobností
o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany a náležitosti prihlášky, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou – prílohou tohto uznesenia.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Martin Jaco
Radoslav Kriška

Príloha uznesenia OZ Ostrovany č. 56/2016 zo dňa 4.2.2016

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany
Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 56/2016 zo dňa 4. 2. 2016 schválilo vyhlásenie dňa konania
voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra obce Ostrovany a náležitosti prihlášky.
1. V y h l a s u j e:
V zmysle §18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov 15.4.2016 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany.
2. U R Č U J E:
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Ostrovany
1. Vzdelanie:
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. Bezúhonnosť:
preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
3. Pracovný úväzok: 0,20
Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Ostrovany:
1. Osobné údaje:
- meno, priezvisko
- dátum narodenia
- bydlisko
2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie ekonomického smeru
3. Prax
4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich,
kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
5. Znalosť základných noriem samosprávy
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov
Súčasťou prihlášky je:
- profesijný životopis
- overená fotokópia dokladu o vzdelaní
- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
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2.

3.
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Spôsob voľby hlavného kontrolóra
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 5. 2. 2016 (min. 40
dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce Ostrovany a na internetovej stránke obce
www.ostrovany.sk.
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred
dňom konania voľby, t. j. 1.4.2016 do 1400 hodiny v zalepenej obálke na adresu: Obec Ostrovany,
082 22 Ostrovany 60 s označením ,,Voľby hlavného kontrolóra - Neotvárať!“
Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykonajú Martin Švec, poslanec Obecného
zastupiteľstva v Ostrovanoch, Bc. Martina Lukáčová, zamestnankyňa obce spolu so starostom obce
Ostrovany. Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov.
Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 10 min. prezentácia.
Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch.
Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb,
zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby.

7. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom OZ.
8. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení
v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena
a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Ostrovany.
9. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže
najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky.
10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
a) na predpísanom tlačive,
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.
11. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo dopísané mená sa
neprihliada.
12. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak
ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb,
do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
13. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
 počet prítomných poslancov,
 počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
 počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
 počet platných hlasovacích lístkov,
 počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
 výsledok voľby, resp. 2. kola voľby,
 meno zvoleného kandidáta.
14. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť pracovnú
zmluvu.
15. Pracovný úväzok: 0,20.
16. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne 18.4.2016 t.j. prvý
pracovný deň nasledujúci po voľbe hlavného kontrolóra obecným zastupiteľstvom.
Postavenie hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obce
podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných
orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, literárnu, alebo
umeleckú činnosť.
Voľba hlavného kontrolóra obce Ostrovany sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
15.4.2016 . Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami
najneskôr do 1.4.2016 do 1400. hod. na adresu:
Obec Ostrovany
Obecný úrad
082 22 Ostrovany 60
Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto konania voľby.
Ing. Cyril Revák, v.r.
Starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 8. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 57/2016
zo dňa 4.2.2016
k prerokovaniu žiadostí právnických a fyzických osôb
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní
A1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3
písm. a/ pre Moniku Bilú, bytom Ostrovany 203 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej žiadosti
zo dňa 18.1.2016).
A2. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3
písm. a/ pre Ľubušu Duždovú, bytom Ostrovany 203 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej
žiadosti zo dňa 14.1.2016).
A3. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2
písm. a/ pre Vladimíra Duždu, bytom Ostrovany 197 na lieky vo výške 50 Eur (podľa písomnej
žiadosti zo dňa 21.1.2016).
A4. Poskytnutie 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 2016 vo výške 6000 €.
A5. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový
klub TJ Inter Ostrovany na Deň obce - kultúrno-spoločenské podujatie v auguste 2016 vo výške 600 €.
A6. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový
klub TJ Inter Ostrovany na futbalový turnaj Memoriál Františka Duždu v júli 2016 vo výške 300 €.
A.7 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany a MS SČK na výročný 10. ročník dňa obce na zabezpečenie kultúrneho programu
v auguste 2016 vo výške 2000 €.
A.8 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany na futbalový turnaj Memoriál Jozefa Lukáča v júni 2016 vo výške 300 €.
A.9 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany na činnosť, údržbu a zveľadenie priestorov a šatní klubu a jeho futbalového podklubu
Old Boys Sokol Ostrovany 1954 v roku 2016 vo výške 2 000 €.
A.10 Zrušenie nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce nájomcom Elena
Andraščíková, bytom Hermanovce 241 (uznesenie č. 48/2015).

B. ZAMIETA
B.1 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3 pre
Helenu Bilú, bytom Ostrovany 185 (písomná žiadosť zo dňa 15.1.2016) nemá uhradený miestny
poplatok za komunálne odpady.
B.2 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový
klub TJ Inter Ostrovany na predohrávku jarnej časti súťažného ročníka 2017 žiakov a dospelých.
B.3 oskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový klub
TJ Inter Ostrovany na halový turnaj dospelých a žiakov v mesiacoch január až marec 2016.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Martin Jaco
Radoslav Kriška

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 8. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 58/2016
zo dňa 4.2.2016
k návrhu na zriadenie základnej školy v Ostrovanoch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní

Schvaľuje:
Zriadenie Základnej školy v Ostrovanoch v priestoroch Komunitného centra v Ostrovanoch súpisné
číslo 250.

Poveruje:
Obecný úrad v Ostrovanoch a starostu obce, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické
a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia, zaradenie základnej
školy do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a stým súvisiace úkony.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Martin Jaco
Radoslav Kriška

