OBEC

OSTROVANY

O b e c n ý ú r a d v O s t r o v a n o c h, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo: OZ XIII/2017
V Ostrovanoch dňa 22.2.2017

POZVÁNKA
Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva
XIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
2. marca 2017 /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,
ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch s
týmto programom :
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 výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva v roku 2017 – zmeny a doplnky VZN č. 2/2013.
9/ Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2011 výšky a spôsobu úhrady príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
10/ Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany
11/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
12/ Rôzne
13/ Diskusia
14/ Závery z rokovania
15/ Záver

Ing. Cyril Revák
starosta obce

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 2.3.2017
Číslo programu rokovania : 8

K návrhu na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva v roku 2017.

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. Schvaľuje
Zmenu a doplnok č. 4 VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva pre rok 2017.

Dôvodová správa:
Financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v Obci Ostrovany sa riadi novelou zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a zákona 245/2008 Z.z. školský zákon a novelou Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Tieto novely
sú účinné od 1.1.2013. Originálne kompetencie na úseku školstva (MŠ a ŠJ MŠ) sú hradené
z rozpočtu obce a financie sú zahrnuté do podielových daní právnických a fyzických osôb v rozpočte
obce na príslušný rok. Takto sú hradené náklady na mzdy zamestnancov a bežnú prevádzku materskej
školy a školskej jedálne podľa počtu detí prijatých do MŠ (bez rozdielu trvalého pobytu) podľa stavu k
15.septembru 2016 uvedených vo výkaze Škol. (MŠVVaŠ SR) 40-01 a náklady na správu školských
objektov. Tiež je hradené záujmové vzdelávanie v centrách voľného času podľa údajov o počte
obyvateľov obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa
stavu k 1.1. kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

Spracované na základe
výkazu Škol (MŠ SR) 40 - 01 o počte detí materských škôl a školských zariadení v územnej
pôsobnosti obce podľa stavu k 15. 09. 2016
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Dotácie na mzdy zamestnancov a bežnú prevádzku materskej školy a školskej jedálne:
1) Obec financuje náklady na mzdy zamestnancov materskej školy a školskej jedálne podľa počtu detí
prijatých do MŠ (bez rozdielu trvalého pobytu) podľa stavu k 15.septembru 2016 uvedených vo
výkaze Škol. (MŠVVaŠ SR) 40-01.
2) Dotácia na mzdy na predškolskú výchovu v materskej škole a na stravovanie detí v školskej jedálni
sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do materskej školy k 15. septembru 2016 a ročnej dotácie na
jedno dieťa.
3) Z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR na svojej internetovej stránke pre rok 2017
vyplýva:
- Predpokladaný podiel na DPFO pre rok 2017 za SR v €: 1 764 524 000
- Prepočítaný počet detí a žiakov podľa stavu k 15.9.2016 za SR: 8 948 638,60
Výpočet výšky hodnoty koeficientu:
0,40 x výnos dane z príjmov FO za SR/prepočítaný počet žiakov k 15.9. predchádzajúceho
kalendárneho roka za SR
0,40 x (1 764 524 000 /8 948 638,60) = 78,87 €
4) Na financovanie miezd materskej školy a bežnú prevádzku obec dostane napočítané finančné
prostriedky v daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) vypočítaných nasledovne :
- počet detí x koeficient z nar. vlády č. 668/2004 Z. z = prepočítaný počet detí v MŠ
47 x 27,3 = 1283,10 (prepočítaný počet detí),
- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = ročná dotácia DPFO
1283,10 x 78,87 = 101 198,097 € je ročná dotácia pre obec napočítaná do DPFO.
5) Na financovanie miezd školskej jedálne a jej bežnú prevádzku obec dostane napočítané finančné
prostriedky v daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) vypočítaných nasledovne :
- počet detí x koeficient z nar. vlády č. 668/2004 Z. z = prepočítaný počet detí v MŠ
47 x 1,8 = 84,60 (prepočítaný počet detí),
- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = ročná dotácia DPFO
84,60 x 78,87 = 6 672,402 € je ročná dotácia pre obec napočítaná do DPFO.
Dotácie na správu školských objektov materskej školy a školskej jedálne:
1) Obec financuje náklady na správu školských objektov podľa počtu detí prijatých do MŠ (bez
rozdielu trvalého pobytu) podľa stavu k 15. septembru 2016.
2) Dotácia na správu školských objektov sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do materskej školy
k 15. septembru 2016 a ročnej dotácie na jedno dieťa.

3) Na financovanie nákladov na správu školských objektov obec dostane napočítané do dane z príjmov
fyzických osôb vypočítaných nasledovne :
- počet detí x koeficient z nar. vlády č. 668/2004 Z. z. = prepočítaný počet detí,
47 x 1,5 = 70,50 (prepočítaný počet detí)
- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = výška výnosu DPFO = ročná dotácia
70,50 x 78,87 = 5 560,335 € je ročná dotácia pre obec do DPFO.
K použitiu finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času:
Navrhujem schváliť uznesenie obecného zastupiteľstva o poskytnutí príspevku na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho
kalendárneho roka v centrách voľného času podľa podmienok stanovených vo VZN č. 2/2013 o určení
výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
Ročná výška príspevku na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov je 50 eur. Finančné
prostriedky sa poskytnú raz ročne na žiadosť centra voľného času, ak je právnickou osobou, inak na
žiadosť zriaďovateľa centra voľného času. Žiadosť sa predkladá v priebehu kalendárneho roka.
Ak dieťa má záujem navštevovať centrum voľného času len časť roka, tak obec poskytne žiadateľovi
pomernú časť finančných prostriedkov zodpovedajúcich počtu mesiacov, počas ktorých dieťa z obce
navštevovalo centrum voľného času.
Prijímateľ finančných prostriedkov je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu miezd a
platov vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie,
príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a
prevádzku školy a pri ich použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej
použitia.
V prípade, ak prijímateľ finančných prostriedkov nevyčerpá pridelené finančné prostriedky do 31.
decembra príslušného kalendárneho roku, je povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť
späť na účet obce Ostrovany do 31. decembra príslušného kalendárneho roku.“.
Ostrovany Február 2017

NÁVRH
Zmena a doplnok č. 4
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. 2/2013
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku
školstva
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrovany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 12 písm.
c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa do VZN
č. 2/2013 prílohu č. 1 platnú pre rok 2017 takto

Príloha č. 1
Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa v školskej jedálni, na
správu školských objektov v obci Ostrovany a na záujmové vzdelávanie v CVČ pre rok 2017:
Škola a školské zariadenie Výška finančných
prostriedkov
Materská škola
2 153,151 €/ dieťa/rok
Školská jedáleň
141,966 €/dieťa/rok
Správa školských objektov 5 560,335 €/rok
CVČ
50,- €/dieťa/rok

Počet detí
k 15. 9. 2016
47
47
-

§8
Záverečné ustanovenia
(7) Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením číslo
xx/2017 dňa 2.3.2017 a nadobúda účinnosť dňom schválenia pre rok 2017. Dňom nadobudnutia
účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto VZN.

V Ostrovanoch dňa 2.3.2017

Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 2.3.2017
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2011 výšky a spôsobu úhrady príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
Schvaľuje:
Zmeny a doplnky VZN č. 1/2011, ktorými sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v zariadení školského stravovania na území
obce Ostrovany s účinnosťou od 1.2.2017.
Dôvodová správa:
Predkladám Vám návrh zmien a doplnkov VZN, ktorým sa určujú finančné pásma, v našom prípade
meníme finančné pásmo z 2. na 4. finančné pásmo pre stravníkov od 2 do 6 rokov v školskej jedálni
MŠ Ostrovany. Výška nákladov na stravovanie dospelých stravníkov bola prepočítaná z nákladov, kde
réžia na jedno jedlo vychádza 1,42 €. Výška režijných nákladov bude opätovne prepočítaná v roku
2017. Odporúčam poslancom si predmetný návrh VZN preštudovať a prípadné otázky a návrhy
predložiť na rokovaní OZ.

NÁVRH
ZMENA A DOPLNOK č. 2

Všeobecne záväzného nariadenia
č. 1/2011
ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej
škole a v zariadení školského stravovania na území obce Ostrovany
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrovany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 12 písm.
c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa do
VZN č. 1/2011
Čl. 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie
stravy v školskej jedálni, odsek 2 a 3 takto:
2) Výška nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov od 1.2.2017:
Druh platby
a)Strava pre dieťa v MŠ :
Desiata
obed
olovrant
Spolu:
b)Ostatní stravníci
-zamestnanci MŠ a ŠJ - obed
- iní stravníci - obed

Eur

Eur

Celodenná prevádzka
0,36
0,30
0,86
0,72
0,30
0,25
1,52
1,27

Poldenná prevádzka
0,36
0,30
0,86
0,72
1,22
1,02

1,52
1,52

1,27
1,27

3) Výška príspevku v školskej jedálni pre ostatných stravníkov, od 1.2.2017, je:
a) zamestnanec materskej školy a školskej jedálne – 2,98 2,69 €/obed
z toho: príspevok zamestnanca
0,82
0,60 €
príspevok zamestnávateľa 55% z hodnoty jedla
1,62
1,48 €
príspevok zo sociálneho fondu
0,50
0,61 €
b) iní stravníci (fyzické osoby) - 2,98 2,69 €/obed (1,52 1,27 € + réžia 1,42 €).
§8
Záverečné ustanovenia
(6) Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením
číslo ....../2017 dňa 2.3.2017 s účinnosťou dňom 1.2.2017.
V Ostrovanoch dňa 2.3.2017
Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 2.3.2017
Číslo programu rokovania : 10

K návrhu na prerokovanie VZN č. 1/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
Schvaľuje:
VZN č. 1/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany s účinnosťou od 17.3.2017.

Dôvodová správa:
Predkladám Vám návrh VZN, ktorým podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v znení neskorších predpisov:
(1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku
školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

(3) Miesto a čas zápisu podľa odseku 2 určí
a) obec všeobecne záväzným nariadením,20)
b) orgán miestnej štátnej správy v školstve,21)
c) zriaďovateľ cirkevnej školy,
d) zriaďovateľ súkromnej školy.
(4) Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé
bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
(5) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,22) v ktorom má trvalý
pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak
môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na
základné vzdelávanie.
(6) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov,
ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom
zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu,23) ktorého sídlo sa nachádza v školskom
obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak
je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší,
ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu. 24)
Podľa § 8 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zákonov:
1. Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou.
Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých
základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé
základné školy.
2. Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom
obvode základnej školy. Ak sa takáto dohoda neuzatvorí a bude ohrozené plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy okresný úrad v sídle kraja.
3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé
bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 4.
4. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má
trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v
školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol
žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé
bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
5. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský obvod
základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa
odsekov 3 a 4. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej
školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí okresný úrad v sídle kraja.

Odporúčam poslancom si predmetný návrh VZN preštudovať a prípadné otázky a návrhy predložiť
na rokovaní OZ, kde bude prítomná aj Mgr. Katarína Kurimská poverená riadením školy.

NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch v zmysle § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) a v nadväznosti na § 5
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 20 ods. 2
a ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
predpisov, s prihliadnutím na VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len VZN):

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2017
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Týmto nariadením sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany v rozsahu jej školského obvodu aktuálneho
pre školský rok 2016/2017.
Článok 2
Určenie miesta a času zápisu
Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v obci Ostrovany na školský rok
2017/2018 (ďalej len „základná škola„) sa uskutoční 3. apríla 2017 v čase od 13,00 do 16,00 hod. v
priestoroch základnej školy, Ostrovany 250. Náhradný termín zápisu sa určuje na deň 4. apríla 2017 v čase
od 13,00 do 16,00 hod. v priestoroch základnej školy.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa
2.3.2017 uznesením číslo ...../2017 a nadobúda účinnosť dňom 17.3.2017.

V Ostrovanoch 2.3.2017

Ing. Cyril Revák
starosta obce

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 2.3.2017
Číslo programu rokovania : 11

K návrhu na prerokovanie žiadostí fyzických a právnických osôb

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. SCHVAĽUJE
Text uznesenia na rokovaní OZ
Žiadosti FO a PO na rokovanie OZ dňa 2.3.2017:
- TJ Inter Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť TJ futbalový oddiel dospelých a žiakov v roku 2017
v celkovej sume 8035 € z toho vlastné zdroje 0 €,
- TJ Sokol Ostrovany a MS SČK Ostrovany – žiadosť o dotáciu na 11. ročník dňa obce na zabezpečenie
kultúrneho programu 5. augusta 2017 vo výške 1000 €, vlastné zdroje 700 €,
- TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na 6. ročník Memoriál Jozefa Lukáča, na ceny a občerstvenie ,
v mesiaci jún 2016 vo výške 300 €, vlastné zdroje 200 €,
- Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Ostrovany – žiadosť o dotáciu na úpravu budovy a vnútorných
priestorov kostola v roku 2017 vo výške 3 000 €.

