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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 23. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 140/2018 

zo dňa 27.9.2018 

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

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 
A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Martin Švec 

                                                                – Jozef Bruzda 

            A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová 

      A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

 

B. SCHVAĽUJE 

            B1. Program 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

                  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/ Návrh inventarizácie majetku obce k 31.12.2018 a zloženia inventarizačných komisií 

  16/ Rôzne 

  17/ Diskusia 

  18/ Závery z rokovania 

  19/ Záver 

           

 B2. Návrhovú komisiu v zložení: 

                                                          - predseda komisie – Radoslav Kriška 

                                                                - člen komisie – Rastislav Švec 

                                                                - člen komisie – Martin Jaco 

 

 

                                                                                                   Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                                    Starosta obce 

Overovatelia: 

Martin Švec 

Jozef Bruzda 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 23. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 141/2018 

zo dňa 27.9.2018 

K návrhu na vymenovanie riaditeľky Základnej školy Ostrovany, Jarková 250/1,  

082 22 Ostrovany 

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

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

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. 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Martin Švec 

 

Jozef Bruzda 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 23. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 142/2018 

zo dňa 27.9.2018 

 

K návrhu  na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora zlepšenia 

prístupu k pitnej vode pre marginalizovanú rómsku komunitu v Ostrovanoch“ 

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

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 – rozšírenie vodovodu  a zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci“ 

 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: 

Martin Švec 

 

Jozef Bruzda 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 23. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 143/2018 

zo dňa 27.9.2018 

 

K návrhu na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Miestna občianska 

poriadková služba v obci Ostrovany“ 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Martin Švec 

 

Jozef Bruzda 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 23. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 144/2018 

zo dňa 27.9.2018 

 

 

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. 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

Overovatelia: 

Martin Švec 

 

Jozef Bruzda 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 23. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 145/2018 

zo dňa 27.9.2018 

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 dofinancovanie rozpočtu na rok 2018 o čiastku 1065 € na cestovnom - 

prenájom ihriska v Uzovskom Šalgove, výstroj pre žiakov – postup do druhej slovenskej ligy 

(podľa písomnej  žiadosti zo dňa 15.12.2016). 

A2. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3 

písm. a/ pre Dušana Duždu,  bytom Ostrovany 193 na lieky  vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

žiadosti zo dňa 14.1.2016). 

A3. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3 

písm. a/ pre Vladimíra Duždu,  bytom Ostrovany 197 na lieky  vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

žiadosti zo dňa 14.1.2016). 

A4. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3 

písm. a/ pre Bartolomeja Bilého,  bytom Ostrovany 179 na lieky  vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

žiadosti zo dňa 14.1.2016). 

A5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3 

písm. a/ pre Margitu Bilu,  bytom Ostrovany 184 na lieky  vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

žiadosti zo dňa 14.1.2016). 

A6. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3 

písm. a/ pre Františka Kaleju,  bytom Ostrovany 222 na lieky  vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

žiadosti zo dňa 14.1.2016). 

A7. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3 

písm. a/ pre Zdenku Husárovú,  bytom Ostrovany 196 na lieky po operácii  vo výške  50 Eur (podľa 

písomnej žiadosti zo dňa 14.1.2016). 

A8. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3 

písm. a/ pre Vieru Duždovú,  bytom Ostrovany 180 na lieky pre choré dieťa vo výške  50 Eur 

(podľa písomnej žiadosti zo dňa 14.1.2016). 

A9. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 3 

písm. a/ pre Ľubušu Duždovú,  bytom Ostrovany 171 na lieky  vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

žiadosti zo dňa 14.1.2016). 

A10. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 

3 písm. a/ pre Ivetu Duždovú,  bytom Ostrovany 193 na na vitamíny (ovocie, zeleninu), hygienické 

potreby  vo výške  50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa 14.1.2016). 

A11. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 

3 písm. a/ pre Bartolomeja Duždu,  bytom Ostrovany 171 na lieky  vo výške  50 Eur (podľa 

písomnej žiadosti zo dňa 14.1.2016). 

A12. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 

3 písm. a/ pre Helenu Duždovú,  bytom Ostrovany 193 na lieky  vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

žiadosti zo dňa 14.1.2016). 



A13. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 

3 písm. a/ pre Milana Kuchára,  bytom Ostrovany 196 na lieky  vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

žiadosti zo dňa 14.1.2016). 

A14. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 

3 písm. a/ pre Danu Husárovú,  bytom Ostrovany 196 na lieky  vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

žiadosti zo dňa 14.1.2016). 

A15. Žiadosť  obyvateľov Torysskej ulice o vybudovanie oplotenie na konci ulice z dôvodu 

rušenia nočného kľudu a na zamedzenie vytvárania čiernej skládky pod brehom. Zabezpečiť 

výstavbu oplotenia po dohode s dodávateľom a obyvateľmi ulice. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Cyril Revák v.r.,  

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Martin Švec 

 

Jozef Bruzda 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 23. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 146/2018 

zo dňa 27.9.2018 

 

K návrhu na majtkoprávne prevody pozemkov pod futbalovými ihriskami v obci  

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

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 

 

 Odplatný 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. Celková cena 100 €. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Martin Švec 

 

Jozef Bruzda 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 23. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 147/2018 

zo dňa 27.9.2018 

 

K návrhu na kúpu pozemku pre výstavbu cesty k základnej škole v obci 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

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, výhradne na výstavbu 

prístupovej komunikácie a spevnenej plochy k základnej škole v obci -  v k.ú. Ostrovany a to: 

- novovytvorený pozemok registra KN C, vytvorený podľa geometrického plánu Ing. Jozefa 

Kaščáka – GeoReal č. 115/2018 zo dňa 22.09.2018  úradne overeného pod č. G1-529/2018 dňa  

03.10.2018, parc. č. 309/6 – ostatná plocha o výmere 13 m².  

Tento pozemok prevádza jej vlastník, Jozef Bruzda, bytom Hlavná 102/76, 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. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Martin Švec 

 

Jozef Bruzda 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 23. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 148/2018 

zo dňa 27.9.2018 

 

K návrhu inventarizácie majetku obce k 31.12.2018 a zloženia inventarizačných komisií 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní 

 

 

A.  SCHVAĽUJE  

 

A.1 Vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku obce Ostrovany  a harmonogram 

inventarizácie majetku obce k 31.12.2018. 

 

 

Starosta obce Ostrovany 

 

Na základe zákona č. 431/2002 Z. z.. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

 

n a r i a ď u j e m 

 

vykonať fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku obce Ostrovany ku dňu 31.12.2018. 

 

Inventarizácia bude zahŕňať inventarizáciu fyzickú, dokladovú majetku obce.  Inventarizačné  

komisie  vykonajú  fyzickú  inventúru  súpisom na inventárne  hárky,  ktoré  porovnajú   s  

účtovným  stavom.  Dokladovú inventarizáciu preverením u nehmotného materiálu od vzniku až po 

deň inventarizácie.  Pre porovnanie  fyzického stavu  s účtovným  stavom k dátumu  inventarizácie  

predložené  účtovné  knihy  (inventárne knihy). 

 

     V  roku  2018  Obecný  úrad  v  Ostrovanoch  zabezpečí prevedenie inventarizácie: 

- budova obecného  úradu a bytový fond  obce (rómske bytovky),  obecná knižnica, komunitné 

centrum, materská  a základná škola. 

 

     Harmonogram inventarizácie hospodárskych prostriedkov za rok 2018 ku dňu 31.12.2018: 

1/ prevedenie fyzickej a dokladovej inventarizácie                                   T: do 26.10.2018                                                                               

                                                                                                                    Z: predseda IK 

2/ porovnanie s  účtovným stavom - vyčíslenie prebytkov,  mánk a návrh   na vyradenie                                        

                                                                                                                    T: do 31.10.2018 

                                                                                                                    Z: predseda IK 

3/ spracovanie inventarizačných hárkov a návrh na vyradenie                  T: 3.11.2018 

                                                                                                                    Z: adm. prac. obce 

4/ zhodnotenie návrhov na vyradenie inventára vyraďovacou komisiou   T: do 8.11.2018 

                                                                                                                    Z: predseda VK 

A. 2 Zloženie   inventarizačných   komisií   na   prevedenie   ročnej inventarizácie, fyzickej a 



dokladovej,  majetku obce k 31.12.2018: 

 

1/ Inventarizačná komisia pre OcÚ, bytový fond, PZ, OK, KC, MŠ a ZŠ 

   - predseda komisie – Martin Jaco  

   - člen komisie         - Bc. Miroslav Lukáč 

   - člen komisie         - Martin Švec 

   - zodpovedný pracovník - Ing. Revák Cyril za OcÚ 

                                             Renáta Triščová za MŠ 

                                             Mgr. Katarína Kurimská  za ZŠ 

 

2/ Inventarizačná komisia pre vykonanie dokladovej inventarizácie: 

   - predseda komisie – Mgr. Slávka Magdová  

   - člen komisie          - Radoslav Kriška  

   - člen komisie          - Miroslav Dužda 

   - zodpovedný pracovník - Ing. Cyril Revák 

                                           - Bc. Lukáčová Martina 

 

3/ Vyraďovacia komisia: 

   - predseda komisie – Rastislav Švec 

   - člen komisie         - Jozef Bruzda 

   - člen komisie         - František Červeňák  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Martin Švec 

 

Jozef Bruzda 

 

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY           

 

                                                                                                

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 23. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 149/2018 

zo dňa 27.9.2018 

 

K zapojeniu sa obce do projektu „WIFI pre Teba“ 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní 

 

 

A.  SCHVAĽUJE  

 

A1.  Vypracovanie a podanie žiadosti o NFP na SO  - OPII s kódom výzvy OPII-2018/7/1-DOP 

na projekt s názvom „WIFI 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, vo výške 750 €. 

 

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: 

 

Martin Švec 

 

Jozef Bruzda 

 


