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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 22. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 134/2018 

zo dňa 28.6.2018 

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

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Rastislav Švec 

                                                                – Mgr. Slávka Magdová  

            A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová 

      A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

 

B. SCHVAĽUJE 

            B1. Program 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením nových bodov  

                   rokovania č. 10 a č. 11: 

                  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 výstavby domu nádeje – vyhodnotenie ankety 

                  9/ Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku)   

                      starostu obce na celé funkčné obdobie 2018 -2022 

                10/ Prerokovanie úpravy povrchu tenisového kurtu 

    11/ Prerokovanie predloženia ŽoNFP na SO  na podporu prístupu k pitnej vode MRK  

          v obci Ostrovany – projekt „Ostrovany - Výdajné miesta na vodu“ 

    12/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

                13/ Rôzne 

                14/ Diskusia 

                15/ Závery z rokovania 

                16/ Záver 

      B2. Návrhovú komisiu v zložení: 

                                                          - predseda komisie – Jozef Bruzda 

                                                                - člen komisie – Bc. Miroslav Lukáč 

                                                                - člen komisie – Martin Švec 

        

          

 

                                                                                             Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                                Starosta obce 

 

Overovatelia: 

Rastislav Švec 

Mgr. Slávka Magdová 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 22. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 135/2018 

zo dňa 28.6.2018 

 

K návrhu na prerokovanie výstavby domu nádeje – vyhodnotenie ankety 

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

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní,  

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

Vyhodnotenie ankety o výstavbe Domu nádeje (smútku) v obci Ostrovany: 

Anketa bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch číslo 131/2018 zo dňa 

24.5.2018. 

 

V ankete na otázky:  

 

1. Je potrebná výstavba Domu nádeje (smútku) v obci Ostrovany? 

Odpoveď zakrúžkujte    -     ÁNO        -           NIE  

2. Ak je potrebná výstavba Domu nádeje (smútku) v obci Ostrovany, tak na ktorom mieste 

má byť stavba umiestnená? 

Odpoveď A alebo B zakrúžkujte: 

A  - na starom cintoríne oproti obecnému úradu. 

B – na voľnej ploche pri terajšom cintoríne. 

 

v lehote do 22.6.2018 odpovedalo z 1254 oprávnených osôb (voličov) 684 oprávnených osôb čo je 

54,55 %-ná účasť.  

   

Na otázku č. 1. Je potrebná výstavba Domu nádeje (smútku) v obci Ostrovany? s odpoveďou  

ÁNO a na otázku č. 2. Ak je potrebná výstavba Domu nádeje (smútku) v obci Ostrovany, tak 

na ktorom mieste má byť stavba umiestnená? s odpoveďou  A  - na starom cintoríne oproti 

obecnému úradu odpovedalo 98 opýtaných oprávnených osôb. 

 

Na otázku č. 1. Je potrebná výstavba Domu nádeje (smútku) v obci Ostrovany? s odpoveďou  

ÁNO a na otázku č. 2. Ak je potrebná výstavba Domu nádeje (smútku) v obci Ostrovany, tak 

na ktorom mieste má byť stavba umiestnená? s odpoveďou  B – na voľnej ploche pri terajšom 

cintoríne odpovedalo 546 opýtaných oprávnených osôb. 

 



Na otázku č. 1. Je potrebná výstavba Domu nádeje (smútku) v obci Ostrovany? s odpoveďou  

NIE a na otázku č. 2. s odpoveďou  A  - na starom cintoríne oproti obecnému úradu odpovedala 

1 opýtaná oprávnená osoba. 

 

Na otázku č. 1. Je potrebná výstavba Domu nádeje (smútku) v obci Ostrovany? s odpoveďou  

NIE a na otázku č. 2. s odpoveďou  B – na voľnej ploche pri terajšom cintoríne odpovedalo 7 

opýtaných oprávnených osôb. 

 

Na otázku č. 1. Je potrebná výstavba Domu nádeje (smútku) v obci Ostrovany? s odpoveďou   

NIE odpovedalo 32 opýtaných oprávnených osôb. 

 

2 anketové lístky boli bez označenia odpovedí. 

 

 

B. ODPORÚČA 

 

Začať majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na rozšírenie cintorína v obci v zmysle územného 

plánu obce.  

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Rastislav Švec 

 

Mgr. Slávka Magdová 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 22. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 136/2018 

zo dňa 28.6.2018 

 

K návrhu  na prerokovanie Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu 

funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie 2018 -2022 

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

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

 po prerokovaní  

 

 

 

A. URČUJE 

 

A1.  1 (jeden) volebný obvod, ktorý tvorí obec Ostrovany v súlade s  § 166 ods.3 zákona č.180/2014 Z. 

z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

A2. 9 (deväť)  poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na celé volebné obdobie rokov   

2018 – 2022 v zmysle ustanovenia § 11 ods.3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, 

 

A3. výkon funkcie starostu v rozsahu 1 (jedna),  t.z.  v plnom rozsahu počas celého funkčného 

obdobia rokov 2018 - 2022 podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i/  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Rastislav Švec 

 

Mgr. Slávka Magdová 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 22. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 137/2018 

zo dňa 28.6.2018 

 

K návrhu na prerokovanie úpravy povrchu tenisového kurtu 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

 

 

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A1. Úpravu povrchu tenisového kurtu umelou trávou. 

 

A2. Úpravu priestoru „starého cintorína“ na detské ihrisko. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Rastislav Švec 

 

Mgr. Slávka Magdová 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY           

 

 

                                                                                                 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 22. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 138/2018 

zo dňa 28.6.2018 

 

K návrhu na prerokovanie predloženia ŽoNFP na SO  na podporu prístupu k pitnej vode MRK 

v obci Ostrovany – projekt „Ostrovany - Výdajné miesta na vodu“ 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A1.  Vypracovanie a podanie ŽoNFP na SO s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3 na projekt 

s názvom „Ostrovany - Výdajné miesta na vodu“ na podporu prístupu k pitnej vode MRK v obci 

Ostrovany, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným 

územným plánom obce.  

 

A2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených 

výdavkov  projektu. 

 

A3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich 

rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.  

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Rastislav Švec 

 

Mgr. Slávka Magdová 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 22. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 139/2018 

zo dňa 28.6.2018 

 

K návrhu na prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní  

 

 

 

 

 

B. SCHVAĽUJE 

 

žiadosť DSiDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo o prenájom pozemku na 

výstavby lokálneho telekomunikačného vysielača pre obec Ostrovany, Šarišské Michaľany… na 

parcele č. 479/7, k.ú. Ostrovany (vlastník obec Ostrovany LV 450), kde sa nachádza budova 

vodojemu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice, podľa predloženého návrhu 

zmluvy.   

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Rastislav Švec 

 

Mgr. Slávka Magdová 

 

 

 


