OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 87/2017
zo dňa 2.3.2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

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 Šve

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Jozef Bruzda
Bc. Miroslav Lukáč

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 88/2017
zo dňa 2.3.2017

K návrhu na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva v roku 2017.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní
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
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

Počet detí
k 15. 9. 2016
47
47
-

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Jozef Bruzda
Bc. Miroslav Lukáč

Príloha uznesenia OZ č. 88/2017 zo dňa 2.3.2017

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
88/2017 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

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 89/2017
zo dňa 2.3.2017

K návrhu na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2011 výšky a spôsobu úhrady príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní,

A. 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.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Jozef Bruzda
Bc. Miroslav Lukáč

Príloha uznesenia OZ č. 89/2017 zo dňa 2.3.2017
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
Eur
Eur
a)Strava pre dieťa v MŠ :
Desiata
obed
olovrant
Spolu:
b)Ostatní stravníci
-zamestnanci MŠ a ŠJ - obed
- iní stravníci - obed

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

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

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 89./2017 dňa 2.3.2017 s účinnosťou dňom 1.2.2017.
V Ostrovanoch dňa 2.3.2017
Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 90/2017
zo dňa 2.3.2017

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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní
A. 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.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Jozef Bruzda
Bc. Miroslav Lukáč

Príloha uznesenia OZ č. 90/2017 zo dňa 2.3.2017
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 90/2017 a nadobúda účinnosť dňom 17.3.2017.

V Ostrovanoch 2.3.2017

Ing. Cyril Revák, v.r.
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 91/2017
zo dňa 2.3.2017
k návrhu na prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní
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.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Jozef Bruzda
Bc. Miroslav Lukáč

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 92/2017
zo dňa 2.3.2017
k návrhu na prerokovanie zmeny VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Ostrovany
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
po prerokovaní

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.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

Overovatelia:
Jozef Bruzda
Bc. Miroslav Lukáč

