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 XIV/2017
V Ostrovanoch dňa 18.5.2017

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
XIV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
24. mája 2017 /streda/ 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 organizáciu školy v školskom roku 2017/2018
Predkladá: Mgr. Katarína Kurimská
poverená riadením školy
9/ Prerokovanie návrhu na zámenu pozemkov katastrov Ostrovany-Ražňany pri rómskej osade
10/ Návrh na prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavby multifunkčného ihriska v obci
11/ Návrh na prerokovanie podania žiadosti o NFP na vybudovanie zberného dvora a sanáciu čiernych
skládok v rómskej osade
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 24.5.2017
Číslo programu rokovania : 8

K návrhu na organizáciu školy v školskom roku 2017/2018

Predkladá:
Mgr. Katarína Kurimská, poverená riadením školy

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. Schvaľuje
organizáciu školy v školskom roku 2017/2018

Dôvodová správa:
Predložený návrh na organizáciu školského roka 2015/2016 je v súlade s ustanoveniami
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúcich sa základných škôl.
Predkladá riaditeľka školy na schválenie zriaďovateľovi školy.
Bližšie informácie podá riaditeľka školy a zodpovie aj na otázky k tejto problematike.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 24.5.2017
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na prerokovanie zámeny pozemkov katastrov Ostrovany-Ražňany pri rómskej osade

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
Text podľa prerokovania poslancami OZ

Na prerokovanie tohto bodu sa pousilujem pozvať starostu obce Ražňany p. Rokošného a za farnosť
Ražňany jej správcu p. farára Bugoša.
Navrhovaná zámena pozemkov v Ražňanoch v prílohe.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 24.5.2017
Číslo programu rokovania : 10

K návrhu na prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavby multifunkčného ihriska v obci

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
Schvaľuje:
A. SCHVAĽUJE
Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR , v programe „Podpora
rozvoja športu“ v roku 2017 na projekt zameraný na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým
povrchom a príslušenstvom na parcele KNC č. 69/2 v k.ú. Ostrovany so spolufinancovaním projektu
z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu a všetky vzniknuté neoprávnené
výdavky projektu.

Dôvodová správa:
Predkladám Vám výzvu na multifunkčné ihriská, detské ihriská, športová výbava - ÚV splnomocnenec
pre šport.

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlásil podľa §
2 ods. 1 písm. f) zákona a § 2 ods. 5 písm. d) a e) zákona výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 za účelom podpory rozvoja športu, a to najmä
projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a
mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu
športovej výbavy zameraných predovšetkým na deti a mládež.
Žiadateľ predkladá v rámci dotačného programu Podpora rozvoja športu len jednu žiadosť o
poskytnutie dotácie, ktorá môže pozostávať z viacerých projektov.
V rámci jedného podprogramu môže však žiadateľ predložiť len jeden projekt podľa oprávnenosti v
zmysle bodu 12 tejto výzvy.
Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2017 zahŕňa nasledovné podprogramy :
1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi
2. výstavba detských ihrísk
3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
4. nákup športovej výbavy.
Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú:
Pre podprogram č. 1 - výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi: a) obec,
Pre jednotlivé podprogramy je zároveň určená najnižšia, resp. najvyššia výška žiadanej a poskytnutej
dotácie v nasledovnom rozpätí:
1. Pre podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi od 35 000
EUR do 40 000 EUR;
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia
požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. Ak nebude dotácia poskytnutá v požadovanej
výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov môže komisia znížiť úmerne k výške
poskytnutej dotácie v zmysle § 5 ods. 2 zákona.
Termín predkladania žiadostí je do 31. mája 2017.
Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie na starom cintoríne pred
obecným úradom.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 24.5.2017
Číslo programu rokovania : 11

K návrhu prerokovanie podania žiadosti o NFP na vybudovanie zberného dvora a sanáciu
čiernych skládok v rómskej osade

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. SCHVAĽUJE
A1. Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MV SR na projekt Vybudovanie, resp.
dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a Odstránenie nezákonne umiestneného
odpadu v k.ú. Ostrovany so spolufinancovaním projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 %
z celkového rozpočtu projektu a všetky vzniknuté neoprávnené výdavky projektu.

Dôvodová správa:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.
V rámci špecifického cieľa 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
A. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu
B. Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov
nelegálnej skládky

V rámci oprávneného typu aktivity A je žiadateľ povinný zadefinovať nasledovnú hlavnú aktivitu:
Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu, ktorá zahŕňa:
spôsob realizácie A.1
- Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad vrátane ich
nákupu za účelom predchádzania vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom;
spôsob realizácie A.2
- Vybudovanie zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity
triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území13, za ktorých zber a
nakladanie s nimi zodpovedná obec v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne14 a
- nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu5 – napríklad zberné nádoby podľa § 81 ods. 5
zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, za nakladanie s
ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a
reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače,
pracovné stroje);
V rámci typu aktivity A je žiadateľ oprávnený vybrať si z nasledovných spôsobov realizácie:
- A.1
- A.1 v kombinácii s A.2
- Samostatná realizácia A.2 nie je oprávnená.
V rámci oprávneného typu aktivity B je žiadateľ povinný zadefinovať nasledovnú hlavnú aktivitu:
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu, kde bude podpora zameraná na:
- zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom,
- vytriedenie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom, ak je to vzhľadom na charakter
umiestneného odpadu možné a účelné a jeho následné odovzdanie oprávnenej osobe na zhodnotenie,
- odvoz odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom do zariadenia na zneškodnenie odpadov,
- umiestnenie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom v zariadení na zneškodnenie
odpadu,
- sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom, avšak iba v kombinácii a v následnosti na
vyššie uvedené činnosti,
- kombinácia vyššie uvedených činností.
Žiadateľ môže realizovať v rámci ŽoNFP aj kombináciu oboch typov aktivít (A s B), o ktorú sa
bude obec uchádzať.
Oprávnené aktivity sú aktivitami spadajúcimi pod výkon samosprávnych úloh obce, pri plnení
ktorých obec nekoná ako podnik, t.j. nevykonáva hospodársku činnosť.

