Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OZ XIII/2017

ZÁPISNICA
z XII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného
dňa 2.3.2017 o 18,00 hodine v kultúrno-spoločenskom centre pri Obecnom úrade v
Ostrovanoch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––-

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k v.r.

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/ Návrh na zmenu VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
na území obce Ostrovany
13/ Rôzne
14/ Diskusia
15/ Závery z rokovania
16/ Záver

Ing. Cyril Revák
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo: OZ XIII/2017

Zápisnica

z XIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 2.3.2017 o 18,00
hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch.
Prítomní: - poslanci OZ v počte 7 podľa prezenčnej listiny, starosta obce a hlavná kontrolórka
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Ing. Cyril Revák.
Program:
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/ Návrh na zmenu VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
na území obce Ostrovany
13 Rôzne
14/ Diskusia
15/ Závery z rokovania
16/ Záver
K bodu 1 - Otvorenie
13. riadne zasadnutie OZ zvolal starosta obce na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Rokovania sa zúčastnilo 7
poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie programu zasadnutia. Poslanci OZ
program rokovania schválili s doplnením bodu rokovania č. 12 na žiadosť poslanca OZ Radoslava
Krišku uznesením č. 87/B1/2017.

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Jozefa Bruzdu a Bc. Miroslava Lukáča, za zapisovateľku
určil Bc. Martinu Lukáčovú.
K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie – predseda Rastislav Švec, členovia Martin Jaco a
Martin Švec. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 87/B2/2017.
K bodu 5 Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
(v prílohe zápisnice)
Kontrolu predniesla hlavná kontrolórka obce a informoval poslancov o plnení uznesení z posledného
zasadnutia OZ. Poslanci tento bod rokovania zobrali na vedomie uznesením č. 87/A3/2017.
K bodu 6 – Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
Poslanci sa dohodli, že tento bod presunú do diskusie.
K bodu 7 - Podnety a návrhy od občanov
Podnety a návrhy neboli predložené.
K bodu 8 - Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva v roku 2017 – zmeny a doplnky VZN č. 2/2013.
(v prílohe zápisnice)
Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
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.
Starosta obce navrhol 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 v roku 2017.
Ďalej navrhol schváliť dotácie na mzdy zamestnancov a bežnú prevádzku materskej školy a školskej
jedálne a na správu školských objektov materskej školy a školskej jedálne tak ako je uvedené v návrhu
v prílohe zápisnice.
Poslanci OZ po prerokovaní tieto návrhy schválili uznesením č. 88/2017 ako zmenu a dodatok č. 4
k VZN č. 2/2013.
K bodu 9 - Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2011 výšky a spôsobu úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
(v prílohe zápisnice)
Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.

Starosta obce predložil návrh zmien a doplnkov VZN obce 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.
Zmeny a doplnky 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.
Poslanci OZ uznesením č. 89/2017 schválili tento návrh jednohlasne.
K bodu 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
(v prílohe zápisnice)
Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
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. 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. VZN by po schválení
Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch nadobudlo účinnosť dňom 17.3.2017.
Poslanci OZ uznesením č. 90/2017 schválili tento návrh VZN jednohlasne.
K bodu 11 - Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
(v prílohe zápisnice)
V úvode prerokovania tohto bodu zasadnutia OZ starosta obce navrhol, aby sa poslanci OZ
nezaoberali žiadosťami fyzických osôb z obce doručenými na rokovanie OZ a to z dôvodu opakovania
sa žiadosti vo veľmi krátkom čase po schválení jednorazových príspevkov z rozpočtu obce pre týchto
žiadateľov a zároveň navrhol prerokovať tieto žiadosti podľa nových pravidiel, ktoré starosta obce
predloží na najbližšom zasadnutí OZ. Poslanci OZ tento návrh jednohlasne schválili.
Doručené žiadosti:
- 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 7. ročník Memoriál Jozefa Lukáča, na ceny a občerstvenie ,
v mesiaci jún 2017 vo výške 300 €, vlastné zdroje 200 €,
- TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť futbalového klubu Sokol Ostrovany, údržba
budovy, zveľadenie priestorov šatne klubu a úpravu tenisového kurtu v roku 2017 vo výške 2000 €,
vlastné zdroje 575 €,
- Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Ostrovany – žiadosť o dotáciu na úpravu budovy a vnútorných
priestorov kostola v roku 2017 vo výške 3 000 €.
V diskusii k týmto žiadostiam vzniesli pripomienky poslanci OZ, ktorí poukázali na problémy
s neusporiadanými vzťahmi vo vedení TJ Inter, zanedbávanie povinností pri správe majetku obce
zvereného do správy TJ Inter (Unimobunky v dezolátnom stave, plocha ihriska je neupravená
a zanedbaná, neporiadok na ihrisku a v jeho okolí ...) a neoprávnené využívanie ihriska TJ Sokol,
o ktoré sa nestarajú a neprispievajú na jeho údržbu tak ako to robia členovia TJ Sokol Ostrovany.
Hlavná kontrolórka obce, poukázala na pretrvávajúce problémy s účelnosťou nakladania
a preukazovania poskytnutých finančných prostriedkov na činnosť a iné aktivity TJ Inter Ostrovany.
K žiadosti Apoštolskej cirkvi sa vyjadrili poslanci OZ a HK obce zamietavo, pretože im bola

poskytnutá v minulosti finančná pomoc, ale aj na skutočnosť, že aj po rokoch ide o nepovolenú stavbu
Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Ostrovany v k.ú. Ražňany.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 91/2017:
A1. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový klub TJ Inter
Roma Ostrovany na činnosť mužstiev dospelých a žiakov v roku 2017 vo výške 7000 €
(podľa písomnej žiadosti zo dňa 15.12.2016).
A.2 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany a MS SČK na 11. ročník dňa obce na zabezpečenie kultúrneho programu 5. augusta 2017
vo výške 1300 €.
A.3 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany na 7. ročník Memoriál Jozefa Lukáča, na občerstvenie a ceny pre účastníkov turnaja
v mesiaci jún 2017 vo výške 300 €.
A.4 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 úpravu tenisového kurtu v roku
2017 vo výške 2 000 €.
A5. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový
klub TJ Inter Roma Ostrovany na futbalový turnaj Memoriál Františka Duždu v júli 2017 vo výške
300 €.
Poslanci OZ po prerokovaní zamietli uznesením č. 91/2017:
B1. Žiadosť Apoštolskej cirkvi na Slovensku zbor Ostrovany o dotáciu na úpravu budovy a vnútorných
priestorov kostola v roku 2017 pretože ide o nepovolenú stavbu v k.ú. Ražňany.
B2. Žiadosti - Mariána Bilého, Ostrovany 203,
- Bartolomeja Duždu, Ostrovany 171,
- Vladimíra Duždu, Ostrovany 197,
- Margity Bilej, Ostrovany 184,
- Heleny Duždovej, Ostrovany 193,
- Milana Kuchára, Ostrovany 196,
- Evy Kalejovej, Ostrovany 222,
- Ľubuši Duždovej, Ostrovany 171,
z dôvodu opakovania sa žiadosti v krátkom časovom slede.
Poslanci OZ po prerokovaní súhlasili uznesením č. 91/2017:
C1. S vypracovaním nových zásad o poskytovaní finančného príspevku rodinám s deťmi, dôchodcom
a občanom v hmotnej núdzi z rozpočtu obce Ostrovany.
K bodu 12 - Návrh na zmenu VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Ostrovany
(v prílohe zápisnice)
Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené v predstihu a sú
v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
Poslanec OZ Radoslav Kriška predložil návrh na zmenu VZN č. 2 / 2016 o určení názvov ulíc a iných
verejných priestranstiev na území obce Ostrovany. Obsahom návrhu je zmena názvu Hlavnej ulice.
Navrhuje zmenu :
1. ulicu rozdeliť na dve časti, pričom obidve časti by začínali na križovatke pred kostolom (na valale)
a pokračovali jedna časť smerom do Prešova, druhá časť smerom do Sabinova.
2. jedna časť ulice by bola pomenovaná ako ulica sv. Kozmu a druhá časť ako ulica sv. Damiána.
V odôvodnení návrhu zdôraznil okrem iného aj to, že pomenovaním ulíc po patrónoch nášho kostola
sa prihlásime k dedičstvu našich predkov a ako Ostrovančania aj navonok touto formou preukážeme,
že sme na toto dedičstvo hrdí. Zároveň pre nasledujúce generácie zanecháme posolstvo o tom, že sme
sa vždy ku kresťanskej tradícii hrdo hlásili. Na zdôvodnenie predkladaného návrhu ešte pripájam
argument o dobrom mene našej obce. Keďže nie sme ani menšie mesto, ani malé mestečko,
nevkladajme nikomu (neprajníkom obce) do rúk zámienku o prípadných posmešných poznámkach

o pomenovaní ulíc pričom použijeme v našom kontexte názov – Hlavná ulica. Áno, je to bežný,
regulárny, štandardný názov na pomenovanie ulíc. Nie som si však istý či je vhodný na pomenovanie
ulíc aj v obci nášho formátu.
Poslanci po rozprave k tomuto bodu rokovania návrh poslanca OZ Radoslava Krišku zamietli
uznesením č. 92/2017s odôvodnením, že obdobný návrh podal aj starosta obce pri prerokovaní názvov
ulíc a ten nebol akceptovaný vtedy tak nie je potrebná zmeny ani teraz po schválení názvov ulíc.
K bodu 13 - Rôzne
(v prílohe zápisnice)
Starosta obce predložil poslancom OZ štúdiu na situačné umiestnenie Základnej školy v Ostrovanoch
a predbežný návrh ceny na výstavbu plneorganizovanej 16 triednej školy s telocvičňou a školskou
jedálňou 5 000 000 €.
K bodu 14 - Diskusia
Róbert Giňa – či by neboli v rómskej osade hliadky cez deň aj v noci.
Starosta obce – je pripravovaný projekt občianskych hliadok cez úrad splnomocnenca pre rómske
komunity v júni 2017.
Emil Kriška – ako je to s dopravným značením v obci.
Starosta obce – projekt je zaslaný na posúdenie na KDI v Prešove.
K bodu 15 – Závery z rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu 7.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
2. Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva v roku 2017 – zmeny a doplnky VZN č. 2/2013.
3. Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2011 výšky a spôsobu úhrady príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
4. 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
5. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
6. Návrh na zmenu VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
na území obce Ostrovany
1. Schválenie programu 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Uznesenie č. 87
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. berie na vedomie
A1. Určenie overovateľov zápisnice – Jozef Bruzda
– Bc. Miroslav Lukáč
A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

B. Schvaľuje
B1. Program 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením bodu rokovania č.
12 – návrh poslanca OZ Radoslava Krišku
B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Rastislav Švec
- člen komisie – Martin Jaco
- člen komisie – Martin Švec
2. Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva v roku 2017 – zmeny a doplnky VZN č. 2/2013.
Uznesenie č. 88
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
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 v prílohe č. 1 takto:.
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

Počet detí
k 15. 9. 2016

Materská škola
2 153,151 €/ dieťa/rok
Školská jedáleň
141,966 €/dieťa/rok
Správa školských objektov
5 560,335 €/rok
CVČ
50,00 €/dieťa/rok

47
47
-

3. Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2011 výšky a spôsobu úhrady príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
Uznesenie č. 89
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
Schvaľuje
Zmeny a doplnky č. 2 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 sa mení:
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 €).
4. 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
Uznesenie č. 90
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
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.
8. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
Uznesenie č. 91
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A1. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový klub TJ Inter
Roma Ostrovany na činnosť mužstiev dospelých a žiakov v roku 2017 vo výške 7000 €
(podľa písomnej žiadosti zo dňa 15.12.2016).
A.2 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany a MS SČK na 11. ročník dňa obce na zabezpečenie kultúrneho programu 5. augusta 2017
vo výške 1300 € (podľa písomnej žiadosti zo dňa 8.2.2017).
A.3 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany na 7. ročník Memoriál Jozefa Lukáča, na občerstvenie a ceny pre účastníkov turnaja
v mesiaci jún 2017 vo výške 300 € (podľa písomnej žiadosti zo dňa 8.2.2017).
A.4 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 úpravu tenisového kurtu v roku
2017 vo výške 2 000 € (podľa písomnej žiadosti zo dňa 8.2.2017.
A5. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový
klub TJ Inter Roma Ostrovany na futbalový turnaj Memoriál Františka Duždu v júli 2017 vo výške
300 €.
B. Zamieta
B1. Žiadosť Apoštolskej cirkvi na Slovensku zbor Ostrovany o dotáciu na úpravu budovy a vnútorných
priestorov kostola v roku 2017 pretože ide o nepovolenú stavbu v k.ú. Ražňany (podľa písomnej žiadosti
zo dňa 4.8.2016).
B2. Žiadosti - Mariána Bilého, Ostrovany 203,
- Bartolomeja Duždu, Ostrovany 171,
- Vladimíra Duždu, Ostrovany 197,
- Margity Bilej, Ostrovany 184,
- Heleny Duždovej, Ostrovany 193,
- Milana Kuchára, Ostrovany 196,
- Evy Kalejovej, Ostrovany 222,
- Ľubuši Duždovej, Ostrovany 171,
- Dana Husárová, Ostrovany 196,
z dôvodu opakovania sa žiadosti v krátkom časovom slede.

C. Súhlasí
S vypracovaním nových zásad o poskytovaní finančného príspevku rodinám s deťmi, dôchodcom a
občanom v hmotnej núdzi z rozpočtu obce Ostrovany.

9. Návrh na zmenu VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
na území obce Ostrovany
Uznesenie č. 92
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Zamieta
návrh poslanca OZ Radoslava Krišku na zmenu VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných
verejných priestranstiev na území obce Ostrovany – zmena názvu ulíc Kostolná a Hlavná na Sv.
Kozmu a Sv. Damiána s odôvodnením, že obdobný návrh podal aj starosta obce pri prerokovaní
názvov ulíc a ten nebol akceptovaný vtedy a nie je potrebná zmeny ani teraz po schválení názvov ulíc.
K bodu 16 - Záver
Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch poďakoval starosta obce poslancom
a všetkým prítomným za účasť na 13. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončil.

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k

Overovatelia zápisnice:
Jozef Bruzda
Bc. Miroslav Lukáč
Zapísala:
Bc. Martina Lukáčová

-

PRÍLOHY -

Obec Ostrovany, HK obce
Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 2.3.2017
Číslo programu rokovania : 5

Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

Predkladá:
Ing. Zuzana Cervová, hlavná kontrolórka obce

Kontrola plnenia prijatých uznesení z 12. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2016:
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 76/2016
A. BERIE NA VEDOMIE
A1. Určenie overovateľov zápisnice – Martin Jaco
– Martin Švec
A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
B. SCHVAĽUJE
B1. Program 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Radoslav Kriška
- člen komisie – Rastislav Švec
- člen komisie – Mgr. Slávka Magdová
STAV : Uznesenie mená ukladací charakter
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 77/2016
A. SCHVAĽUJE VZN č.2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na
území obce Ostrovany s názvami ulíc :
1. Hlavná
2. Šarišská
3. Záhradná
4. Parková
5. Kostolná
6. Lesná
6. Horná
7. Torysská
8. Mlynská
9. Družstevná
10. Slánska
11. Jarková
12. Čergovská
13. Kamencová

B. POVERUJE starostu obce a obecný úrad vykonaním opatrení súvisiacich s označením ulíc
názvami a orientačnými číslami.
STAV : Uznesenie v plnení. VZN č. 2/2016 bolo na úradnej tabuli vyvesené 15.12.2016 a účinnosť
nadobudlo 1.1.2017.
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 78/2016
A. SCHVAĽUJE :
VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu Základnej školy v Ostrovanoch pre žiakov 1.-4. ročníka do
naplnenia kapacity školy.
Výstavbu Základnej školy v zmysle schváleného územného plánu obce s cieľom zabezpečiť finančné
zdroje na jej výstavbu mimo rozpočtu obce.
STAV : Uznesenie splnené a schválené. VZN č. 3/2016 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce
15.12.2016 a nadobudlo účinnosť 1.1.2017.
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 79/2016
A. BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
B. SCHVAĽUJE Programový rozpočet obce Ostrovany na rok 2017 ( § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov), pričom :
B1. Celkové príjmy rozpočtu obce Ostrovany na rok 2017 sa určujú sumou 679 170 €
a celkové výdavky rozpočtu obce Ostrovany sa určujú sumou
679 170 €.
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.
STAV : Uznesenie splnené a rozpočet obce bol počnúc 1.1.2017 importovaný ekonómkou do
účtovného systému obce.
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 80/2016
A. SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č.1/2016, ktorým dochádza k zmene bežných príjmov
a bežných výdavkov obce, pričom celkový výsledok hospodárenia bude po zrealizovaní dnaého
rozpočtového opatrenia vo výške 116 887 EUR.
STAV : Uznesenie splnené. Zmeny v jednotlivých rozpočtových položkách boli premietnuté v roku
2016 do rozpočtu.

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 81/2016
A. SCHVAĽUJE platnosť VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany s účinnosťou od 1.1.2016 aj pre rok 2017,
a zmeny vo VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku
a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd v znení nasledujúcich zmien a doplnkov :
Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd je:
- 0,5397 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,5397 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,2698 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
(preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).
B. SPLNOMOCŇUJE starostu obce Ostrovany vyhlásením týchto dodatkov vo Všeobecne záväznom
nariadení obce Ostrovany č. 1/2015 a 1/2008.
STAV : Uznesenie splnené. Starosta obce premietol dané zmeny do VZN č. 1/2015 a VZN č. 1/2008.
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 82/2016
A. SCHVAĽUJE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch.
STAV : Uznesenie splnené. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií
pri obecnom zastupiteľstve nadobudlo účinnosť 1.1.2017.
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 83/2016
A. SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017.
STAV : Uznesenie splnené.
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 84/2016
A. SCHVAĽUJE vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku obce Ostrovany
a harmonogram inventarizácie majetku obce k 31.12.2016.
STAV : Uznesenie splnené. Fyzická a dokladová inventarizácia prebehla 11.1.2017, stav skutočného
majetku bol porovnaný s účtovným stavom a na základe daných zistení boli vyčíslené manká alebo
prebytky, respektíve boli dané návrhy na vyradenie nepotrebného alebo poškodeného majetku, ktoré sú
súčasťou inventarizácie za rok 2016.
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 85/2016
A. SCHVAĽUJE poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods.
3 písm. a/ pre :
Zdena Husárová, Ostrovany 196 – 50 EUR
Veronika Kalejová, Ostrovany 297 – 50 EUR
STAV : Uznesenie splnené. Ostatné žiadosti boli dané na prerokovanie na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 86/2016
A. SCHVAĽUJE podľa Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií pri
Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch nasledovné odmeny pre rok 2016 s prihliadnutím na náročnosť
a kvalitu výkonu funkcie :
Martin Švec – 117,50 EUR
Jozef Bruzda – 42 EUR
František Červeňák – 42 EUR
Miroslav Dužda – 38 EUR
Martin Jaco – 94,50 EUR
Mgr. Slávka Magdová – 30 EUR
Rastislav Švec – 42 EUR
Radoslav Kriška – 38 EUR
Bc. Miroslav Lukáč – 42 EUR
Katarína Triščová – 37,50 EUR
Marián Trišč – 37,50 EUR
Marcela Jacová – 37,50 EUR
Matúš Kolarčík – 25 EUR
Katarína Kolarčíková – 25 EUR
Viera Marková – 37,50 EUR
Terézia Olejníková – 37,50 EUR
STAV : Uznesenie splnené a odmeny boli vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac december 2016.

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

Koeficient

obecné

27,3
MŠ - počet detí
obecná

Spolu
prepočít
aný
počet
detí/žiak
ov
za obec

celkový
prepočít
aný
počet
spolu

2 278,3

2 278,3
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MŠ

47
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počet

1,1
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prepočítaný počet

1,5
Na správu školských objektov
MŠ+MŠI
_O

ZŠ+ZŠI_
O

prepočítaný
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Na správu
školských
Na správu
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počet
objektov
školských
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ov
detí MŠ, MŠI,
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0
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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 7. ročník Memoriál Jozefa Lukáča, na ceny a občerstvenie ,
v mesiaci jún 2017 vo výške 300 €, vlastné zdroje 200 €,
- TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť futbalového klubu Sokol Ostrovany, údržba
budovy, zveľadenie priestorov šatne klubu a úpravu tenisového kurtu v roku 2017 vo výške 2000 €,
vlastné zdroje 575 €,
- Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Ostrovany – žiadosť o dotáciu na úpravu budovy a vnútorných
priestorov kostola v roku 2017 vo výške 3 000 €.

Ostrovany, 25-02-2017
Dobrý deň pán starosta.
Obraciam sa na vás so žiadosťou, aby ste do programu najbližšieho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch zaradili nižšie uvedené.
Predkladám návrh na zmenu VZN č. 2 / 2016 o určení názvov ulíc a iných
verejných priestranstiev na území obce Ostrovany.
Obsahom návrhu je zmena názvu Hlavnej ulice.
Navrhujem zmenu :
1. ulicu rozdeliť na dve časti, pričom obidve časti by začínali na križovatke pred
kostolom (na valale) a pokračovali jedna časť smerom do Prešova, druhá časť
smerom do Sabinova.
2. jedna časť ulice by bola pomenovaná ako ulica sv. Kozmu a druhá časť ako
ulica sv. Damiána.
Na určenie toho, ktorá časť cesty bude pomenovaná po sv. Kozmovi a ktorá po sv.
Damiánovi využijeme obraz z hlavného oltára v našom kostole. Ak sa nenájde nikto
kto by vedel relevantne identifikovať svätcov z vyobrazenia na obraze oltára, tak
iným určením. Je v podstate jedno ako bude aký smer pomenovaný – ide hlavne
o myšlienku to takto pomenovať.
Zdôvodnenie predkladaného návrhu :
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2016 na ktorom sme
prerokovávali názvy ulíc som v rozprave k tomuto bodu okrem iného komunikoval,
že by bolo vhodné a v našej obci by sa priam žiadalo, aby sme pomenovali niektorú
ulicu v obci podľa patrónov našej dediny. Vraciam sa k tomuto bodu a prezentujem
ho ako zásadný argument na zdôvodnenie môjho návrhu. Pomenovaním ulíc po
patrónoch nášho kostola sa prihlásime k dedičstvu našich predkov a ako
Ostrovančania aj navonok touto formou preukážeme, že sme na toto dedičstvo hrdí.
Zároveň pre nasledujúce generácie zanecháme posolstvo o tom, že sme sa vždy ku
kresťanskej tradícii hrdo hlásili. Na zdôvodnenie predkladaného návrhu ešte
pripájam argument o dobrom mene našej obce. Keďže nie sme ani menšie mesto,
ani malé mestečko, nevkladajme nikomu (neprajníkom obce) do rúk zámienku
o prípadných posmešných poznámkach o pomenovaní ulíc pričom použijeme
v našom kontexte názov – Hlavná ulica. Áno, je to bežný, regulárny, štandardný
názov na pomenovanie ulíc. Nie som si však istý či je vhodný na pomenovanie ulíc
aj v obci nášho formátu.
Vážený pán starosta.
Ďakujem za zaradenie môjho návrhu
zastupiteľstva i za jeho prerokovanie.

do

programu

zasadnutia

obecného

Prosím vás v prípade mojej neprítomnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva o
prezentovanie môjho poslaneckého návrhu kolegom v zastupiteľstve.
Ďakujem.
S úctou Radoslav Kriška, poslanec OZ v Ostrovanoch.
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