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

ZÁPISNICA
z XXIV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného
dňa 26.10.2018 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 XXIV/2018

Zápisnica
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 26.10.2018 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/ Ukončenie volebného obdobia obecnej samosprávy 2014 – 2018.
9/ Prerokovanie žiadostí PO a FO
10/ Návrh odmien zástupcovi starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a členov
komisií pri OZ za rok 2018
11/ Rôzne
12/ Diskusia
13/ Závery z rokovania
14/ Záver

K bodu 1 - Otvorenie
24. 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
7 poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Poslankyňa OZ Mgr. Slávka Magdová sa ospravedlnila pre pracovné povinnosti, poslanec OZ
Miroslav Dužda sa neospravedlnil.
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. 150/B1/2018.

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Rastislava Šveca a Bc. Miroslava Lukáča, za
zapisovateľku určil Bc. Martinu Lukáčovú.
K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie – predseda Martin Jaco, členovia Martin Švec
a František Červeňák. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 150/B2/2018.
K bodu 5 Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Kontrolu predniesol starosta obce a informoval poslancov o tom, že z posledného zasadnutia OZ
boli splnené všetky uznesenia. Poslanci tento bod rokovania zobrali na vedomie uznesením č.
150/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 - Ukončenie volebného obdobia obecnej samosprávy 2014 – 2018.
Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za odvedenú prácu pre obec vo
volebnom období 2014-2018 a zaželal kandidujúcim úspech vo voťbách do samosprávy obce
v roku 2018.
K bodu 9 - Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú
v prílohe zápisnice.
Žiadosti na rokovanie OZ predložili:
1. Kristína Duždová, Ostrovany 185 na zlepšenie stravy a lieky.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 151/A1/2018
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,
písm. a/ pre Kristínu Duždovu, Ostrovany 185 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky.
2. Kristína Kalejová, Ostrovany 221/1 na lieky.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 151/A2/2018
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,
písm. a/ pre Kristínu Kalejovú, Ostrovany 221/1 vo výške 50 € na lieky z dôvodu liečby chrbtice.
3. Helena Bilá, Ostrovany 185/4 na zlepšenie stravy a lieky.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 151/A3/2018
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,
písm. a/ pre Helenu Bilú, Ostrovany 185/4 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky.
4. Vojtech Bilý, Ostrovany 184 na zlepšenie stravy a lieky.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 151/A4/2018
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,
písm. a/ pre Vojtecha Bilého, Ostrovany 184 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky.
5. Dezider Husár, Ostrovany 196 na lieky a zlepšenie stravy po operácii.

Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 151/A5/2018
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,
písm. a/ pre Dezidera Husára, Ostrovany 196 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky.
6. Rímskokatolícka farnosť, Šarišské Michaľany, filiálka Ostrovany – na opravu schodov.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 151/A6/2018
- Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre
Rímskokatolícka farnosť, Šarišské Michaľany, filiálka Ostrovany na opravu schodov vo výške
10000 € s podmienkou vyúčtovania už poskytnutej dotácie a presunúť schválenú dotáciu
z rozpočtovej položky 717001 na položku 642006 dotácie..
K bodu 10 – Návrh odmien zástupcovi starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a členov
komisií pri OZ za rok 2018
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce predniesol návrh odmien poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií pri obecnom
zastupiteľstve za rok 2018. Odmeny budú mimoriadne vyplatené vo výplatnom termíne november

2018.
Poslanci návrh starostu obce schválili uznesením č. 152/2018 jednohlasne.
K bodu 11 – Rôzne
Starosta obce oboznámil prítomných so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti základnej školy v Ostrovanoch za školský rok 2018/2018, ktorý poslanci OZ
schválili jednohlasne uznesením č. 153/2018.
K bodu 12 - Diskusia
Emil Kriška sa dotazoval na vodorovné dopravné značenie pri kostole, na osadenie dopravných
zrkadiel na križovatke v centre obce a zberný dvor.
Starosta mu odpovedal, že všetko bude, keď sa uvoľní čas pracovníkom obce.
Miroslav Lukáč sa informoval o rozšírení kamerového systému v obci.
Starosta – v roku 2019 bude výzva na riešenie kriminality obec môže podať žiadosť o dotáciu na
rozšírenie kamerového systému.
K bodu 13 – Závery z rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom 24. 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. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
3. Návrh odmien zástupcovi starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a členov
komisií pri OZ za rok 2018
4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy
v Ostrovanoch za školský rok 2017/2018

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. 150
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. BERIE NA VEDOMIE
A1. Určenie overovateľov zápisnice – Rastislav Švec
– Bc. Miroslav Lukáč
A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
B. SCHVAĽUJE
B1. Program 24. 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/ Ukončenie volebného obdobia obecnej samosprávy 2014 – 2018.
9/ Prerokovanie žiadostí PO a FO
10/ Návrh odmien zástupcovi starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a členov
komisií pri OZ za rok 2018
11/ Rôzne
12/ Diskusia
13/ Závery z rokovania
14/ Záver
B2. Návrhovú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Martin Jaco
- člen komisie – Martin Švec
- člen komisie – František Červeňák
2. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
Uznesenie č. 151
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A1. Kristína Duždová, Ostrovany 185 na zlepšenie stravy a lieky.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 151/A1/2018
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,
písm. a/ pre Kristínu Duždovu, Ostrovany 185 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky.
A2. Kristína Kalejová, Ostrovany 221/1 na lieky.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 151/A2/2018
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,
písm. a/ pre Kristínu Kalejovú, Ostrovany 221/1 vo výške 50 € na lieky z dôvodu liečby chrbtice.

A3. Helena Bilá, Ostrovany 185/4 na zlepšenie stravy a lieky.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 151/A4/2018
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,
písm. a/ pre Helenu Bilú, Ostrovany 185/4 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky.
A4. Vojtech Bilý, Ostrovany 184 na zlepšenie stravy a lieky.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 151/A3/2018
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,
písm. a/ pre Vojtecha Bilého, Ostrovany 184 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky.
A5. Dezider Husár, Ostrovany 196 na lieky a zlepšenie stravy po operácii.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 151/A5/2018
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 1,
písm. a/ pre Dezidera Husára, Ostrovany 196 vo výške 50 € na zlepšenie stravy a lieky.
A6. Rímskokatolícka farnosť, Šarišské Michaľany, filiálka Ostrovany – na opravu schodov.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 151/A6/2018
- Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre
Rímskokatolícka farnosť, Šarišské Michaľany, filiálka Ostrovany na opravu schodov vo výške
10000 € s podmienkou vyúčtovania už poskytnutej dotácie a presunúť schválenú dotáciu
z rozpočtovej položky 717001 na položku 642006 dotácie..
3. Návrh odmien zástupcovi starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a členov
komisií pri OZ za rok 2018
Uznesenie č. 152
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A1. Podľa § 2 ods. 3/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch odmenu vo výške 50 % zo základnej
vyplatenej odmeny za rok 2018 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie:
- Martin Švec
120,00 €
A2. Podľa § 2 ods. 6/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch poslancom obecného zastupiteľstva ročnú
odmenu vo výške 50 % zo základnej vyplatenej odmeny za rok 2017 s prihliadnutím na kvalitu
a aktivitu výkonu funkcie:
- Jozef Bruzda
90 €
- Miroslav Dužda
90 €
- Martin Jaco
90 €
- Slávka Magdová, Mgr.
90 €
- Rastislav Švec
90 €
- Radoslav Kriška
90 €
- Miroslav Lukáč, Bc.
90 €
A3. Poslancom obecného zastupiteľstva , predsedom komisií - podľa § 3 ods. 2/ Zásad odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve
v Ostrovanoch poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí vykonávajú funkciu predsedov komisií, ročnú
odmenu vo výške 50 % zo základnej vyplatenej odmeny za rok 2017 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu
výkonu funkcie:
- Martin Jaco
50 €.
A4. Podľa § 3 ods. 4/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch Poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí
vykonávajú funkciu členov komisií a ostatným členom komisií, ročnú odmenu vo výške 50 % zo
základnej vyplatenej odmeny za rok 2017 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie:
- Martin Jaco
105 €
- Martin Švec
75 €
- Katarína Triščová
105 €

- Marián Trišč
- Marcela Jacová
- Matúš Kolarčík
- Katarína Kolarčíková
- Viera Marková
- Terézia Olejníková

105 €
105 €
90 €
90 €
105 €
105 €

A5. Odmeny budú mimoriadne vyplatené vo výplatnom termíne november 2018.
4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy
v Ostrovanoch za školský rok 2018/2018
Uznesenie č. 153
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy
v Ostrovanoch za školský rok 2017/2018.
K bodu 14 - Záver
Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch poďakoval starosta obce poslancom
a všetkým prítomným za účasť na 24. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončil.

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k

Overovatelia zápisnice:
Rastislav Švec
Bc. Miroslav Lukáč
Zapísala:
Bc. Martina Lukáčová

-

PRÍLOHY -

Obec Ostrovany, starosta obce
Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 26.10.2018
Číslo programu rokovania : 10

K návrhu na prerokovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií pri obecnom
zastupiteľstve za rok 2018
Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. Schvaľuje
A1. Podľa § 2 ods. 3/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch odmenu vo výške 50 % zo základnej
vyplatenej odmeny za rok 2018 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie:
- Martin Švec
120,00 €
A2. Podľa § 2 ods. 6/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch poslancom obecného zastupiteľstva ročnú
odmenu vo výške 50 % zo základnej vyplatenej odmeny za rok 2017 s prihliadnutím na kvalitu
a aktivitu výkonu funkcie:
- Jozef Bruzda
90 €
- Miroslav Dužda
90 €
- Martin Jaco
90 €
- Slávka Magdová, Mgr.
90 €
- Rastislav Švec
90 €
- Radoslav Kriška
90 €
- Miroslav Lukáč, Bc.
90 €
A3. Poslancom obecného zastupiteľstva , predsedom komisií - podľa § 3 ods. 2/ Zásad odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve
v Ostrovanoch poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí vykonávajú funkciu predsedov komisií, ročnú
odmenu vo výške 50 % zo základnej vyplatenej odmeny za rok 2017 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu
výkonu funkcie:
- Martin Jaco
50 €.
A4. Podľa § 3 ods. 4/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch Poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí
vykonávajú funkciu členov komisií a ostatným členom komisií, ročnú odmenu vo výške 50 % zo
základnej vyplatenej odmeny za rok 2017 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu funkcie:
- Martin Jaco
105 €
- Martin Švec
75 €
- Katarína Triščová
105 €
- Marián Trišč
105 €
- Marcela Jacová
105 €
- Matúš Kolarčík
90 €
- Katarína Kolarčíková
90 €
- Viera Marková
105 €
- Terézia Olejníková
105 €

A5. Odmeny budú mimoriadne vyplatené vo výplatnom termíne november 2018.

