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 XXIII/2018
V Ostrovanoch dňa 19.9.2018

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
XXIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
27. septembra 2018 /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 vymenovanie riaditeľky Základnej školy Ostrovany, Jarková 250/1, 082 22 Ostrovany
9/ Návrhu na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora zlepšenia
prístupu k pitnej vode pre marginalizovanú rómsku komunitu v Ostrovanoch“
10/ Návrhu na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Miestna občianska
poriadková služba v obci Ostrovany“
11/ Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie o nenávratný finančný príspevok na
zlepšenie čistenia odpadových na projekt „Osadenie hrubého predčistenia a lamelového
dehydrátora Ostrovany“ na ČOV v Ostrovanoch.
12/ Prerokovanie žiadostí PO a FO
13/ Návrh na majtkoprávne prevody pozemkov pod futbalovými ihriskami v obci
14/ Návrhu na kúpu pozemku pre výstavbu cesty k základnej škole v obci
15/ Rôzne
16/ Diskusia
17/ Závery z rokovania
18/ Záver

Ing. Cyril Revák
starosta obce

Obec Ostrovany, starosta obce
Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 27.9.2018
Číslo programu rokovania : 8

K návrhu na vymenovanie riaditeľky Základnej školy Ostrovany, Jarková 250/1,
082 22 Ostrovany
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní podľa § 11 ods. 4 písm. l) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na návrh starostu obce
A . MENUJE
za riaditeľku Základnej školy Ostrovany, Jarková 250/1, 082 22 Ostrovany Mgr. Katarínu Kurimskú,
bytom Pod lesíkom 451/1, 082 22 Šarišské Michaľany a to na 5-ročné funkčné obdobie od 1.10.2018.
Dôvodová správa:
Obec Ostrovany, zastúpená starostom obce Ing. Cyrilom Revákom, v zmysle § 4 ods. 1/ zákona NR
SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 5 ods. 3/ zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov dňa 17.7.2018 vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy v Ostrovanoch na web stránke obce a na úradnej tabuli.
Do výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ, do uzávierky dňa 31.7.2018, sa prihlásili dvaja
uchádzači - Mgr. Katarína Kurimská, Pod lesíkom, Šarišské Michaľany a Ing. Mgr. Mária Pirkovská,
Horárska 7, Prešov.
Uchádzači splnili podmienky účasti na výberovom konaní a preto starosta obce pozval uchádzačov na
výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo 20.8.2018 v budove Základnej školy v Ostrovanoch.
Výberovou komisiou bola Rada školy pri ZŠ a delegovaná pracovníčka OÚ, odbor školstva v Prešove.
Rada školy pri Základnej škole v Ostrovanoch jednohlasne, podľa § 4 ods. 4 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, na základe výberového konania na vymenovanie riaditeľa navrhuje obci
Ostrovany , zriaďovateľovi Základnej školy v Ostrovanoch, vymenovať do funkcie riaditeľky školy
Mgr. Katarínu Kurimskú.
Starosta obce na základe vyššie uvedeného navrhuje poslancom obecného zastupiteľstva, aby podľa §
11 ods. 4 písm. l) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na jeho
návrh vymenovali za riaditeľku Základnej školy v Ostrovanoch, vymenovať do funkcie riaditeľky
školy Mgr. Katarínu Kurimskú, bytom Pod lesíkom 451/1 , Šarišské Michaľany a to na 5-ročné
funkčné obdobie od 1.10.2018.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 27.9.2018
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora zlepšenia prístupu
k pitnej vode pre marginalizovanú rómsku komunitu v Ostrovanoch“

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. SCHVAĽUJE
A1. Vypracovanie a podanie ŽoNFP na SO s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3 na projekt
s názvom „Ostrovany - zlepšenia prístupu k pitnej vode a odvedenie splaškových vôd“
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.
Dôvodová správa:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Ľudské zdroje (ďalej len „SO“) vyhlásilo výzvu OPLZ – PO6-SC611-2016-3 na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) zameraných na „Podporu zlepšenia prístupu k
pitnej vode pre marginalizovanú rómsku komunitu v Ostrovanoch.“ Špecifickým cieľom operačného
programu Ľudské zdroje je zlepšiť podmienky bývania vo vyššom počte rómskych domácností, čoho
neoddeliteľnou súčasťou je aj ich prístup k pitnej vode. Prístupom k vode sa vytvoria podmienky a
príležitosti pre plnohodnotnú participáciu marginalizovaných rómskych komunít na živote spoločnosti
a uplatnenie sa na trhu práce. Nízke štandardy bývania a nedostatočný prístup k pitnej vode sú v
mnohých prípadoch považované za hlavné determinanty zhoršeného zdravotného stavu a nízkeho
štandardu hygieny. Prostredníctvom zabezpečenia prístupu k pitnej vode sa zlepší kvalita bývania a
hygieny obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách.

Projekt by zabezpečil hromadné zásobovania pitnou vodou pre osoby MRK bez pitnej vody a
zlepšenie prístupu k pitnej vode pre osoby MRK zlepšením kvality vody alebo dostupnosťou
existujúceho zdroja pitnej vody. Hromadné zásobovanie znamená zásobovanie pitnou vodou z
verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb a spĺňa
požiadavky na kvalitu pitnej vody stanovené nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú
spotrebu.
Prístup k vode sa zabezpečí pomocou nízko nákladového opatrenia, ktorým je:
 Výstavba a rozšírenie potrubných rozvodov pitnej vody do DN 150 vrátane zemných prác, rúrového
vedenia, armatúr.
 Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa je 5%. Obec Ostrovany navrhuje rúrové rozvodné
potrubie na ulici Kamencová na pozemkoch C KN par. č. 506/73, 506/74, 506/40, 347 a E KN parc. č.
424/1, katastrálne územie Ostrovany.
Zoznam oprávnených výdavkov:
 prípravná a projektová dokumentácia
 stavebný dozor
 stavebné práce
 zabezpečenie publicity a informovanosti projektu.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 27.9.2018
Číslo programu rokovania : 10

K návrhu na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Miestna občianska
poriadková služba v obci Ostrovany“

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. SCHVAĽUJE
A1. Vypracovanie a podanie ŽoNFP na SO s kódom výzvy OPLZ-PO5-2018-1 na projekt s názvom
„Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany“ pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja 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.
Dôvodová správa:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného
programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 31. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby v obciach
s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1.
Obec v súčasnosti realizuje projekt MOPS, ale nová výzva poskytuje lepšie podmienky financovania
projektu pričom zohľadňuje zvyšovanie miezd členov poriadkovej služby v závislosti od schválenej
minimálnej mzdy v SR čo doterajší projekt nezohľadňuje. Zamestnanci MOPS sa preklopia do nového
projektu a pribudnú ďalší dvaja členovia MOPS na základe výberového konania. Celkové náklady na
projekt 246907,36 € a spolufinancovanie obce 5% je 12345,36 €.
Odporúčam poslancom OZ tento návrh schváliť.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 27.9.2018
Číslo programu rokovania : 11

K návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie o nenávratný finančný príspevok na
zlepšenie čistenia odpadových na projekt „Osadenie hrubého predčistenia a lamelového
dehydrátora Ostrovany“ na ČOV v Ostrovanoch.

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. SCHVAĽUJE
A.1 Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie o nenávratný finančný príspevok na
zlepšenie čistenia odpadových vôd z Environmentálneho fondu Ministerstvo životného prostredia SR,
na projekt „Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora Ostrovany“ na ČOV
v Ostrovanoch.
A.2 Spolufinancovanie 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.
Dôvodová správa:
Obec Ostrovany je prevádzkovateľom ČOV Ostrovany, na ktorej vzniká okrem vyčistenej vody aj kal
z čistenia odpadových vôd, ktorý sa likviduje na základe zmluvy v zariadení na takúto likvidáciu
oprávnenom EBA Prešov v tekutom stave. Dehydrátor eliminuje tekutú zložku kalu a zostáva iba tuhá
zložka, ktorá je niekoľkonásobne menšia ako pri tekutom kale.
Hrubé predčistenie v ČOV Ostrovany zase zamedzí vstupu hrubých nečistôt (vreckovky, hygienické
utierky ...) do nátokovej komory s čerpadlami čím sa zabráni upchávaniu sa čerpadiel týmito hrubými
nečistotami a ich znefunkčnenia.
Predpokladaná hodnota zákazky cca 110 000 € - záleží na ponuke z výberového konania.
Odporúčam poslancom OZ tento návrh schváliť.

Obec Ostrovany, starosta obce
Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 27.9.2018
Číslo programu rokovania : 12

K návrhu na prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
Text uznesenia na rokovaní OZ
Žiadosti FO a PO na rokovanie OZ dňa 13.10.2016:
- TJ Inter Roma Ostrovany – žiadosť o dofinancovanie rozpočtu na na rok 2018 o čiastku 1065 € na
cestovnom - prenájom ihriska v Uzovskom Šalgove, výstroj pre žiakov – postup do druhej slovenskej
ligy.
- Dušan Dužda, Ostrovany 193 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky
- Vladimír Dužda, Ostrovany 197 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky
- Bartolomej Bilý, Ostrovany 179 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky
- Margita Bilá, Ostrovany 184 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky
- František Kaleja, Ostrovany 222 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky
- Zdenka Husárová, Ostrovany 196 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce dôchodkyňa po
operácii,
- Viera Duždová, Ostrovany 180 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce pre choré dieťa
- Ľubuša Duždová, Ostrovany 171 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce na lieky
- Iveta Duždová, Ostrovany 193 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce na vitamíny (ovocie,
zeleninu), hygienické potreby
- Bartolomeja Duždu, Ostrovany 171- žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce na lieky
- Heleny Duždovej, Ostrovany 193 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce na lieky
- Milana Kuchára, Ostrovany 196 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce na lieky,
- Dana Husárová, Ostrovany 196 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce na lieky
- Obyvatelia Torysskej ulice – žiadosť o vybudovanie oplotenie na konci ulice z dôvodu rušenia
nočného kľudu a na zamedzenie vytvárania čiernej skládky pod brehom.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 27.9.2018
Číslo programu rokovania : 13

K návrhu na majtkoprávne prevody pozemkov pod futbalovými ihriskami v obci
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
A. SCHVAĽUJE
Bezodplatný prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Stavba - šatne TJ Sokol Ostrovany, Kostolná 230/38, situované na pozemku registra C KN parc. č. 4/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 320 m², zapísané na LV č. 450,
Pozemky – registra C KN parc. č. 508/1 – ostatná plocha (futbalové ihrisko) o výmere 11015 m² a ,
parc. č. 508/3 – zastavané plochy a nádvoria (futbalové ihrisko) o výmere 540 m², zapísané na LV č.
450 pre Telovýchovnú jednotu Sokol Ostrovany, IČO 37875108 v celosti.
Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch na svojom 22. zasadnutí dňa 31.10.2014 schválilo uznesením č.
118/2014 prevod správy majetku obce, futbalových ihrísk s príslušenstvom, na TJ Sokol Ostrovany
a TJ Inter Roma Ostrovany. Vzhľadom na skutočnosť, že pozemok pod ihriskom TJ Inter Roma
Ostrovany je majetkom SR v správe SPF požiadal starosta obce, listom sp. zn. č. 290/2017 zo dňa
10.10.2017, SPF o bezodplatný prevod majetku štátu do vlastníctva obce podľa ustanovení § 2 ods.1,
2, § 2a a § 14 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe
definitívneho vypracovania, po vzájomnej dohode obce a SPF, geometrického plánu zo dňa 9.8.2017
s odôvodnením, že obec pristúpila k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod futbalovým
ihriskom telovýchovnej jednoty s priľahlými plochami na technické zázemie športoviska, ktorých
súčasťou sú aj pozemky zapísané na LV 428 SR - v správe SPF. Obec Ostrovany potvrdila a vyhlásila
na svoju česť , že tieto pozemky slúžia od roku 1961 a slúžia aj v súčasnosti ako plocha futbalového
ihriska a technického zázemia športoviska (šatne s príslušenstvom) TJ Inter Roma Ostrovany.
Vzhľadom na stále sa meniace štruktúry na SPF dochádza až teraz k pokračovaniu vysporiadania
pozemkov SPF aj napriek tomu, že si obec splnila všetky nimi požadované náležitosti podania.
Pozemok pod ihriskom TJ Sokol Ostrovany a príslušenstvom je vysporiadaný, Okresný úrad, odbor
správy majetku Prešov nám bezodplatným prevodom previedol pozemky 29.5.2018.
Z uvedených dôvodom predkladám návrh na majetkoprávne vysporidanie
pozemkov TJ
s príslušenstvom podľa schváleného uznesenia č. 118/2014 zo dňa 231.10.2014 a to prevod na TJ
Sokol Ostrovany (IČO 37875108) futbalového ihriska parcely registra C KN parc. č. 508/1 ostatná
ploch o výmere 11015 m², parc č. 508/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 540 m² a budovy šatní
ul. Kostolná 230/38 s pozemkom registra C KN parc. č. 4/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere

320 m² z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Keďže žiadateľ do šatni a pozemkov investoval počas
dlhodobého užívania (od roku 1954) nemalé finančne prostriedky a nefinančné plnenie prácou členov
TJ. Aj v súčasnosti si šatne a pozemky stále vyžadujú náklady na údržbu, rekonštrukcie a rozšírenie,
TJ žiadosťou zo dňa 6.9.2018 požiadala o ich nadobudnutie do svojho výlučného vlastníctva.
V zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) ako prevod majetku obce z dôvodov hodného osobitného zreteľa.

Odporúčam poslancom OZ tento návrh schváliť.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 27.9.2018
Číslo programu rokovania : 14

K návrhu na kúpu pozemku pre výstavbu cesty k základnej škole v obci
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
A. SCHVAĽUJE
Odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva obce Ostrovany – pozemok na prístupovú komunikáciu k
základnej škole - v k.ú. Ostrovany a to:
- pozemok registra KN C parc. č. XXX/X- orná pôda o výmere 13 m², LV 691.
Tuto nehnuteľnosť predáva jej vlastník Jozef Bruzda, bytom Hlavná 102/, 082 22 Ostrovany v celosti
do vlastníctva obce Ostrovany, LV 450.
Kúpa sa uskutočňuje za cenu 4,80 € za 1 meter štvorcový.
B. POVERUJE
Obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia, vypracovanie geometrického plánu oprávnenou
osobou, spísanie kúpnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností.
Dôvodová správa:
Po dohode s vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti a z dôvodu lepšieho prístupu na pozemok k stavbe
Základnej školy v Ostrovanoch je potrebné odkúpiť tento pozemok za navrhovanú cenu.
Odporúčam poslancom OZ tento návrh schváliť.

