Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OZ XXII/2018

ZÁPISNICA
z XXII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného
dňa 28.6.2018 o 18,00 hodine v budove komunitného centra pri Obecnom úrade v
Ostrovanoch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––-

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k v.r.

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo: OZ XXII/2018

Zápisnica
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 28.6.2018 o 18,00
hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch.
Prítomní: - poslanci OZ v počte 7 podľa prezenčnej listiny, starosta obce, hlavná kontrolórka
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Ing. Cyril Revák.
Program:
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/ Návrh úpravy povrchu tenisového kurtu
11/ Návrhu na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora zlepšenia
prístupu k pitnej vode pre marginalizovanú rómsku komunitu v Ostrovanoch“ – výdajné
stojany na vodu.
12/ Prerokovanie žiadostí PO a FO
13/ Rôzne
14/ Diskusia
15/ Závery z rokovania
16/ Záver

K bodu 1 - Otvorenie
22. riadne zasadnutie OZ zvolal starosta obce na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Rokovania sa zúčastnilo
5 poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Poslaneci OZ Martin Jaco a Radoslav Kriška sa ospravedlnili pre pracovné povinnosti.
K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie programu zasadnutia. Poslanci OZ
program rokovania schválili bez pripomienok uznesením č. 134/B1/2018 a taktiež schválili

jednohlasne doplnenie bodov rokovania o bod 10 (návrh poslanca Rastislava Šveca) a bod 11
(návrh starostu obce).
K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Rastislava Šveca a Slávku Magdovú, za
zapisovateľku určil Bc. Martinu Lukáčovú.
K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie – predseda Bruzda Jozef, členovia Miroslav
Lukáč a Martin Švec. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 134/B2/2018.
K bodu 5 Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Kontrolu predniesol starosta obce a informoval poslancov o plnení uznesení z posledného
zasadnutia OZ. Poslanci tento bod rokovania zobrali na vedomie uznesením č. 134/A3/2018.
K bodu 6 – Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Poslanci sa dohodli, že tento bod presunú do diskusie.
K bodu 7 - Podnety a návrhy od občanov
Podnety a návrhy neboli predložené.
K bodu 8 - Návrh na prerokovanie výstavby domu nádeje – vyhodnotenie ankety
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce informoval prítomných o výsledkoch ankety, ktorá bola vyhlásená uznesením
Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch číslo 131/2018 zo dňa 24.5.2018, k výstavbe domu smútku
v obci. V ankete, v lehote do 22.6.2018 odpovedalo z 1254 oprávnených osôb (voličov) 684
oprávnených osôb čo je 54,55 %-ná účasť, 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.
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.
Poslanci OZ zobrali na vedomie vyhodnotenie ankety o výstavbe Domu nádeje (smútku) v obci
Ostrovany, ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch číslo 131/2018
zo dňa 24.5.2018 a odporučili začať majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na rozšírenie
cintorína v obci v zmysle územného plánu obce uznesením č. 135/2018.
K bodu 9 - Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku)
starostu obce na celé funkčné obdobie 2018 -2022
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu, boli
zverejnené na internetovej stránke obce a sú v prílohe zápisnice.
Ďalej uviedol, že podľa zákona 369/1990 Zb. o samospráve obcí v znení neskorších predpisov § 11
ods. 3 písm. d/ určuje počet poslancov na celé volebné obdobie pred voľbami obecné
zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
- od 1001 do 3000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov.
Obec mala k 31.12.2017 1941 obyvateľov. Doteraz malo obecné zastupiteľstvo vždy 9 poslancov,
preto odporúčam schváliť 9 poslancov aj na nasledujúce volebné obdobie.
Podľa zákona 369/1990 Zb. o samospráve obcí v znení neskorších predpisov § 11 ods. 4 písm. i/
určuje obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami rozsah výkonu funkcie starostu na
celé funkčné obdobie.
Odporučil poslancom OZ schváliť na celé funkčné obdobie výkonu funkcie starostu v rozsahu 1
(jedna), t.z. v plnom rozsahu.
Poslanci OZ po prerokovaní a diskusii k týmto návrhom jednohlasne schválili 9 poslancov
na nasledujúce volebné obdobie (2018-2022) a výkonu funkcie starostu v rozsahu 1 (jedna), t.z.
v plnom rozsahu na celé funkčné obdobie (2018-2022) uznesením č. 136/2018.
K bodu 10 - Prerokovanie úpravy povrchu tenisového kurtu
Poslanec OZ Rastislav Švec predniesol návrh na úpravu povrchu tenisového kurtu z antukového na
umelú tráva, tak aby sa dal tenisový kurt, ktorý je v súčasnosti už viac rokov nepoužívaný
a zaburinený.
Starosta uviedol, že dokiaľ sa o údržbu starali veteráni a nadšenci tenisovej hry z obce v počte 4 tak
bol vždy v prevádzke a bezodplatne. Odkedy sa títo nadšenci o neho nestarajú niet osôb v obci,
ktoré by sa o to postarali, ale každý bz hral na tom kurte tenis ibaže priložiť ruku k dielu je
problém.
Následne sa k tomuto bodu rokovania rozprúdila búrlivá diskusia, kde p. Gubčíková namietala, že
bývalý starý cintorín má byť iba oddychová zóna nie zóna na šport.

Martin Švec – má tam byť ihrisko pre deti a zeleň s doprovodom deti osobami staršími ako 18
rokov a má byť oplotené – uzavreté.
Viacerí prítomní aj poslanci OZ majú výhrady voči výstavbe multifunkčného ihriska pri
futbalovom ihrisku TJ Sokol s tým odôvodnením, že kto tam pošle deti hrať sa.
Preto je tu návrh na úpravu tenisového kurtu umelou trávou a starý cintorín upraviť na ihrisko pre
deti s preliezkami a uzavretým priestorom.
Na výstavbu multifunkčného ihriska je potrebné hľadať nový priestor v obci.
Starosta obce – pôvodne výstavba multifunkčného ihriska bola schválená poslancami OZ práve na
starom cintoríne, starosta mal výhrady, že určitá skupina obyvateľov bude ohrozovaná hlukom
z tohto ihriska, ktoré naviac v tomto priestore nemá technické zázemie. Preto bola navrhnutá nová
lokalita pri futbalovom ihrisku TJ Sokol, kde toto technické zázemie je. Teraz je zase požiadavka
hľadať nový priestor na multifunkčné ihrisko. Už mi to pripadá ako v zlom sne. Za takýchto
podmienok sa robiť nedá.
Poslanci OZ po rozprave prijali uznesenie č. 137/2018, ktorým schválili úpravu povrchu
tenisového kurtu umelou trávou a úpravu priestoru „starého cintorína“ na detské ihrisko.
K bodu 11 - Prerokovanie predloženia ŽoNFP na SO na podporu prístupu k pitnej vode MRK
v obci Ostrovany – projekt „Ostrovany - Výdajné miesta na vodu“
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce predniesol návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 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.“ 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.
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, výdajník vody, úprava okolia výdajného miesta pitnej vody
spevnenými plochami a zariadeniami na odvod vody.
 ide o jednoduchú stavbu Výdavky na vybavenie max. 15 000 EUR s DPH v prípade dvoch a
viacerých výdajných miest Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa je 5%. 750 EUR
s DPH. Obec Ostrovany navrhuje 2 výdajné miesta na pozemku C KN par. č. 1429/1, 1319/54,
katastrálne územie Ostrovany.
Zoznam oprávnených výdavkov:
 prípravná a projektová dokumentácia
 stavebný dozor
 stavebné práce
 vybavenie: telekomunikačná technika – zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné
kamery a nevyhnutné príslušenstvo); - výdajný systém (napr. automatický výdajný systém s
technológiou, prevodníkom k PC, snímačom pre nabíjanie čipov, software, čipy; schránky systému
vo vyhotovení antivandal );
 zabezpečenie publicity a informovanosti projektu.
Poslanci OZ tento návrh schválili uznesením č. 138/2018 jednohlasne.

K bodu 12 - Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce uviedol, že materiál k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a je
v prílohe zápisnice.
Žiadosť na rokovanie OZ predložil a poslanci OZ o nej rozhodli takto:
Žiadosť o umožnenie výstavby lokálneho vysielača DSiDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029
01 Námestovo
Touto cestou Vás chceme požiadať o umožnenie výstavby lokálneho telekomunikačného vysielača
pre obec Ostrovany, Šarišské Michaľany… na parcele č. 479/7, k.ú. Ostrovany, kde sa nachádza
budova vodojemu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. .
Tento objekt bol vytypovaný na základe šetrenia miestopisu a spĺňa parametre pre poskytovanie
telekomunikačných služieb prostredníctvom antén pracujúcich vo frekvenčnom pásme 3,7Ghz na
ktorom sa idú poskytovať služby LTE (vysokorýchlostný širokopásmový internet, digitálna
káblová TV a pevná telefónna linka).
Výstavba základňovej stanice pre šírenie signálu spol. DSIDATA s.r.o.. Účelom bude výstavba
vysielača pre potreby rozšírenia pokrytia časti obce Ostrovany, Šarišské Michaľany...a skvalitnenie
elektronických dátových služieb .
Význam stavby:
Poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, internetu, pevnej telefónnej linky a TV .
Základné údaje o stavbe:
Samostatne stojací rebrinkový stožiar (bez pevného základu (stožiar na kontajnéry 2x3m)/s
pevným betónovým základom (cca 2x2x1,5m)) – dohoda s vlastníkom pozemku
Vplyv na životné prostredie:
Realizácia stavby a jej budúca prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie,
nakoľko sa jedná o stavbu nevýrobného charakteru, kde nevznikajú žiadne odpadové látky ani
nadmerný hluk.
Poslanci OZ po prejednaní tejto žiadosti schválili 3/5 väčšinou zmluvu o prenájme pozemku
registra C KN parc. č. 479/7, LV 450, k.ú. Ostrovany na výstavbu lokálneho vysielača pre
DSiDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, uznesením č. 139/2018 jednohlasne.
K bodu 13 – Rôzne
V tomto bode neboli vznesené podnety.
K bodu 14 - Diskusia
Miroslav Lukáč – pýtal sa na staré stĺpy telekomunikácii v obci, konkrétne u p. Petrička, ako je to
s ich odstránením.
Starosta – preverím, ale o tom sme sa už viackrát bavili, telekomunikácie na naše opakované
žiadosti o úpravu previsajúcich káblov a starých stĺpov reagovali tak, že na hlavnej trase cez obec
ich upravili, vymenili a na miestnych komunikáciách ostali tak.
K bodu 15 – Závery z rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom 22. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

2. Návrh na prerokovanie výstavby domu nádeje – vyhodnotenie ankety
3. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu
obce na celé funkčné obdobie 2018 -2022
4. Prerokovanie úpravy povrchu tenisového kurtu
5. Návrhu na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora zlepšenia
prístupu k pitnej vode pre marginalizovanú rómsku komunitu v Ostrovanoch“ – výdajné
stojany na vodu.
6. Prerokovanie žiadostí PO a FO
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie kontrola plnenia uznesení OZ od
posledného zasadnutia .
Uznesenie č. 134
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
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

2. Návrh na prerokovanie výstavby domu nádeje – vyhodnotenie ankety
Uznesenie č. 135
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
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.

3. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku)
starostu obce na celé funkčné obdobie 2018 -2022
Uznesenie č. 136
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
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.
4. Prerokovanie úpravy povrchu tenisového kurtu
Uznesenie č. 137
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. SCHVAĽUJE
A1. Úpravu povrchu tenisového kurtu umelou trávou.
A2. Úpravu priestoru „starého cintorína“ na detské ihrisko.
5. Prerokovanie predloženia ŽoNFP na SO na podporu prístupu k pitnej vode MRK v obci
Ostrovany – projekt „Ostrovany - Výdajné miesta na vodu“
Uznesenie č. 138
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
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.

6. Prerokovanie žiadostí PO a FO
Uznesenie č. 139
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
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.

K bodu 19 - Záver
Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch poďakoval starosta obce poslancom
a všetkým prítomným za účasť na 23. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončil.

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k

Overovatelia zápisnice:
Rastislav Švec
Mgr. Slávka Magdová

Zapísala:
Bc. Martina Lukáčová

-

PRÍLOHY -

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 28.6.2018
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie
(úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie 2018 -2022

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní

A. SCHVAĽUJE
A1. Podľa ustanovení §11 ods. 3 písm. d/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov 9 (deväť) poslancov na celé volebné obdobie rokov 2018 - 2022
A2. Podľa ustanovení §11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov výkon funkcie starostu v rozsahu 1 (jedna), t.z. v plnom rozsahu počas
celého funkčného obdobia rokov 2018 - 2022
Dôvodová správa:
1. Podľa zákona 369/1990 Zb. o samospráve obcí v znení neskorších predpisov § 11 ods. 3 písm. d/
určuje počet poslancov na celé volebné obdobie pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu
obyvateľov obce takto:
- od 1001 do 3000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov.
Obec mala k 31.12.2017 1941 obyvateľov. Doteraz malo obecné zastupiteľstvo vždy 9 poslancov,
preto odporúčam schváliť 9 poslancov aj na nasledujúce volebné obdobie.
2. Podľa zákona 369/1990 Zb. o samospráve obcí v znení neskorších predpisov § 11 ods. 4 písm. i/
určuje obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami rozsah výkonu funkcie starostu na
celé funkčné obdobie.
Odporúčam poslancom OZ schváliť na celé funkčné obdobie výkonu funkcie starostu v rozsahu 1
(jedna), t.z. v plnom rozsahu.

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 28.6.2018
Číslo programu rokovania : 10

K návrhu na prerokovanie žiadostí PO a FO

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
Text uznesenia na základe prerokovania.

Žiadosti na rokovanie:
DSiDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01

Obec Ostrovany
Obecný úrad
Ing. Revák
Ostrovany č. 60
082 22 Šarišské Michaľany
Vec: žiadosť o umožnenie výstavby lokálneho vysielača
Touto cestou Vás chceme požiadať o umožnenie výstavby lokálneho telekomunikačného
vysielača pre obec Ostrovany, Šarišské Michaľany… na parcele č. 479/7, k.ú. Ostrovany, kde sa
nachádza budova vodojemu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. .
Tento objekt bol vytypovaný na základe šetrenia miestopisu a spĺňa parametre pre
poskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom antén pracujúcich vo frekvenčnom
pásme 3,7Ghz na ktorom sa idú poskytovať služby LTE (vysokorýchlostný širokopásmový
internet, digitálna káblová TV a pevná telefónna linka).
I. Stavebník:
DSIDATA, s.r.o., A. Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo

II. Druh, účel a miesto stavby:
Výstavba základňovej stanice pre šírenie signálu spol. DSIDATA s.r.o.. Účelom bude
výstavba vysielača pre potreby rozšírenia pokrytia časti obce Ostrovany, Šarišské
Michaľany...a skvalitnenie elektronických dátových služieb .
III. Význam stavby:
Poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, internetu, pevnej telefónnej linky
a TV .
IV. Základné údaje o stavbe:
Samostatne stojací rebrinkový stožiar (bez pevného základu (stožiar na kontajnéry
2x3m)/s pevným betónovým základom (cca 2x2x1,5m)) – dohoda s vlastníkom
pozemku
V. Vplyv na životné prostredie:
Realizácia stavby a jej budúca prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné
prostredie, nakoľko sa jedná o stavbu nevýrobného charakteru, kde nevznikajú žiadne
odpadové látky ani nadmerný hluk.

V Námestove 18.06.2018

Prílohy: ilustračné foto stožiara

Dravecký Ján
oddelenie výstavby

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 28.6.2018
Číslo programu rokovania : 11

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. podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora zlepšenia prístupu k
pitnej vode pre marginalizovanú rómsku komunitu v Ostrovanoch“
A2. rezervovanie finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu obce na rok 2018 na investičnú
akciu v objeme 750,00 EUR
A3. záväzok po ukončení verejného obstarávania – prostredníctvom rozpočtovej zmeny v priebehu
roka 2018 – presunúť rozpočtové prostriedky z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu
obce na rok 2018 na obstaranie výdajného systému na pitnú vodu pre marginalizovanú rómsku
komunitu s cieľom odstrániť plytvanie vody a zavedenie platieb za spotrebu vody, s
predpokladanou hodnotou 750,00 EUR s DPH.
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, výdajník vody, úprava okolia výdajného miesta pitnej vody
spevnenými plochami a zariadeniami na odvod vody.
 ide o jednoduchú stavbu Výdavky na vybavenie max. 15 000 EUR s DPH v prípade dvoch a
viacerých výdajných miest Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa je 5%. 750 EUR
s DPH. Obec Ostrovany navrhuje 2 výdajné miesta na pozemku C KN par. č. 1429/1, 1319/54,
katastrálne územie Ostrovany.
Zoznam oprávnených výdavkov:
 prípravná a projektová dokumentácia
 stavebný dozor
 stavebné práce
 vybavenie: telekomunikačná technika – zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné
kamery a nevyhnutné príslušenstvo); - výdajný systém (napr. automatický výdajný systém s
technológiou, prevodníkom k PC, snímačom pre nabíjanie čipov, software, čipy; schránky systému
vo vyhotovení antivandal );
 zabezpečenie publicity a informovanosti projektu.
Pre inšpiráciu: výdajný systém na pitnú vodu pre marginalizovanú rómsku komunitu funguje aj na
Slovensku, napr. v obci Plavecký Štvrtok (viď. príloha č. 2 „Skúsenosti Obce Plavecký Štvrtok s
inštaláciou výdajníka vody“). Ide o tzv. výdaj pitnej vody na predplatené čipové karty, ktorý slúži
na regulovanie výdaja vody. Poverený zamestnanec mestského úradu nabije pomocou programu čipovú kartu počtom potrebných odberov (napr. jeden odber = 5 litrov vody za 0,10 eur). Výdajný
systém garantuje rovnaký prístup k pitnej vode pre marginalizovanú rómsku komunitu, zároveň sa
odstráni plytvanie vody a zavedenie platieb za spotrebu vody.

