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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH ZO 14. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 93/2017 

zo dňa 24.5.2017 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Rastislav Švec  

                                                                –  Martin Švec 

            A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová 

      A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

 

B. SCHVAĽUJE 

            B1. Program 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva s rozšírením o bod 14. 

Kamerový obecný systém – rozšírenie.  

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 

 

      B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: 

                                                          - predseda komisie – Bc. Miroslav Lukáč 

                                                                - člen komisie – Radoslav Kriška 

                                                                - člen komisie – Jozef Bruzda 

 

 

 

                                                                                             Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Overovatelia:     

Rastislav Švec 

Martin Švec 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH ZO 14. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 94/2017 

zo dňa 24.5.2017 

 

 

K návrhu  na organizáciu školy v školskom roku 2017/2018 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

 po prerokovaní  

   

 

SCHVAĽUJE 

 

organizáciu Základnej školy v Ostrovanoch v školskom roku 2017/2018 podľa priloženého návrhu 

Mgr. Kataríny Kurimskej, poverenej riadením ZŠ v Ostrovanoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:    

  

Rastislav Švec 

 

Martin Švec 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH ZO 14. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 95/2017 

zo dňa 24.5.2017 

 

 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní,  

 

Rozhodlo  

 

o zvolaní spoločného mimoriadného zasadnutia obecných zastupiteľstiev Ostrovan a Ražňan, kde sa 

prerokuje zámena pozemkov katastrov Ostrovany – Ražňany. 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:    

  

Rastislav Švec 

 

Martin Švec 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH ZO 14. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 96/2017 

zo dňa 24.5.2017 

 

 

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

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

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 so zabezpečením financovania 

rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

    
B.  SPLNOMOCŇUJE 

 

Starostu obce Ostrovany podpísať všetky záväzkové vzťahy vyplývajúce a potrebné pre zabezpečenie 

žiadosti o NFP a z toho vyplývajúce potrebné prílohy. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:    

  

Rastislav Švec 

 

Martin Švec 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH ZO 14. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 97/2017 

zo dňa 24.5.2017 

 

k návrhu na prerokovanie podania žiadosti o NFP na vybudovanie zberného dvora a sanáciu čiernych    

skládok v rómskej osade 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

po prerokovaní  

 

A. SCHVAĽUJE 

 

a) predloženie ŽoNFP s názvom projektu: „Skvalitnenie odpadového hospodárstva v lokalitách 

MRK obce Ostrovany“ z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6., špecifický cieľ 

6.1.1., 

 

b) predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom obce, 

a platným územným plánom obce, 

 

c) kód výzvy, t. j. OPLZ-PO6-SC611-2017-1,  

 

d) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany obce vo výške  5% z 

celkových oprávnených výdavkov, ako aj výšku všetkých neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú počas realizácie projektu, 

 

e) výšku financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 

celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                              Starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:    

  

Rastislav Švec 

 

Martin Švec 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH ZO 14. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 98/2017 

zo dňa 24.5.2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

po prerokovaní  

 

A. SCHVAĽUJE 

   

A1.  Členov a vedúceho kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol 

v obci Ostrovany:  

- Vratislav Lukáč, Ostrovany 233 – vedúci  

- Rastislav Švec, Ostrovany 140 – člen 

- Alojz Dužda, Ostrovany 223 – člen. 

 

A2.  Do funkcie preventivára požiarnej ochrany obce ustanovuje: 

- Radoslava Dugasa, bytom Jarovnice 246. 

 

A3. Navýšenie rozpočtu obce na dezinsekciu obydlí v rómskej osade na rok 2017 o 1000 Eur.    

 

A4. Navýšenie počtu kamier v rámci kamerového systému v obci o 20 ks v roku 2017. 

 

A5. Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z MV SR, kód výzvy OPLZ-PO5-2017-1,  

na projekt Miestna občianska poriadková  služba v obci Ostrovany.  

 

B. SÚHLASÍ  

 

- s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s  platným Programom rozvoja obce 

Ostrovany na roky 2016-2022, 

- s povinným  spolufinancovaním  projektu z vlastných zdrojov  vo výške min.  5 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, 

- so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 

celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

- so zabezpečením financovania všetkých prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu. 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:    

  

Rastislav Švec 

Martin Švec 


