
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov 
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Z Á P I S N I C A 

 

z XIX. riadneho zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného 

dňa 1.3.2018  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 XIX/2018 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 1.3.2018 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 výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  

        kompetencií na úseku školstva v roku 2018 – zmeny a doplnky č. 5 VZN č. 2/2013. 

   9/ Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej   

        školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany 

 10/ Návrh na prerokovanie investičných akcií v roku 2018  

 11/ Návrh na prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavby multifunkčného ihriska v obci 

 12/ Návrh na odkúpenie pozemku na výstavbu školy v obci 

 13/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 14/ Rôzne 

 15/ Diskusia 

 16/ Závery z rokovania 

 17/ Záver 

 

 

 

K bodu 1 - Otvorenie 

 

19. 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 ospravedlnili pre pracovné povinnosti, poslanec Miroslav 

Dužda sa zasadnutia nezúčastnil bez ospravedlnenia.. 

 

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. 119/B1/2018. 



 

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Jozefa Bruzdu a Františka Červeňáka, za 

zapisovateľku určil Bc. Martinu Lukáčovú. 

 

K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie – predseda Martin Jaco, členovia Rastislav Švec  

a Martin Švec. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 119/B2/2018. 

 

K bodu 5 Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

 

Kontrolu predniesla hlavná kontrolórka obce a informovala poslancov  o plnení uznesení z 

posledného zasadnutia OZ.  Poslanci tento bod rokovania zobrali na vedomie uznesením č. 

119/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 výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  

kompetencií na úseku školstva v roku 2018 – zmeny a doplnky č. 5 VZN č. 2/2013  

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú 

v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce. 

Financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v Obci Ostrovany sa riadi novelou 

zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov.  Originálne kompetencie na úseku školstva (MŠ a ŠJ MŠ) sú hradené 

z rozpočtu obce a financie sú zahrnuté do podielových daní právnických a fyzických osôb 

v rozpočte obce na príslušný rok. Takto sú hradené náklady na mzdy zamestnancov a bežnú 

prevádzku materskej školy a školskej jedálne podľa počtu detí prijatých do MŠ (bez rozdielu 

trvalého pobytu) podľa stavu k 15.septembru 2017 uvedených vo výkaze Škol. (MŠVVaŠ SR) 40-

01 a  náklady na správu školských objektov. Tiež je hradené záujmové vzdelávanie v centrách 

voľného času podľa  údajov o počte obyvateľov obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku 

s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie 

uskutočňuje.  

 

Tieto skutočnosti sú novelizované  návrhom Zmeny a doplnku č. 5 VZN  č. 2/2013 o určení výšky 

finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. Súčasťou je 

aj podrobný výpočet nákladov na mzdy zamestnancov a bežnú prevádzku materskej školy a 

školskej jedálne podľa počtu detí a výška príspevku obce na dieťa v CVČ z obce Ostrovany. 

 

Poslanci OZ po prerokovaní  a diskusii  jednohlasne schválili uznesenie č. 120/2018. 

   

 

 

                    



K bodu 9 - Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej  školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany 

 (tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú 

v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce. 

Starosta obce predložil návrh VZN, ktorým obe určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany. 

 
Týmto nariadením sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

Základnej škole v  Ostrovanoch v rozsahu jej školského obvodu aktuálneho pre školský rok 2017/2018.  

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v obci Ostrovany na školský rok 

2018/2019 (ďalej len „základná škola„) sa uskutoční  16. apríla 2017 v čase od 13,00 do 16,00 hod. v 

priestoroch základnej školy, Ostrovany 250. Náhradný termín zápisu sa určuje na deň 17. apríla 2017 v 

čase od 13,00 do 16,00 hod. v priestoroch základnej školy.  

 

Poslanci OZ po prerokovaní  jednohlasne schválili uznesenie č. 121/2018. 

 

K bodu 10 - Návrh na prerokovanie investičných akcií v roku 2018 

 (tvorí prílohu zápisnice 

 

Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú 

v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce. 

Starosta obce navrhol v roku 2018 zrealizovať tieto investičné akcie v obci:  
 - výstavba novej kontajnerovej školy 8-triednej pre potreby marginalizovanej komunity v obci  

   s inžinierskymi sieťami (prístupová komunikácia, kanalizačná, vodovodná, plynová a elektrická   

   prípojka), 

- výstavba multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku TJ Sokol Ostrovany,  

- výstavba chodníka na cintorín,  

- dobudovanie(rekonštrukcia) miestnych komunikácii na ulici Horskej  (uloženie asfaltového   

   koberca, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia) a Zimnej (uloženie asfaltového   

   koberca), 

- výstavba vodovodného zásobného radu, kanalizácie a miestnej komunikácie na ulici Kamencovej  

   v rómskej osade,   

- revitalizácia parku a chodník pod kostolom, verejného priestranstva v centre obce, úprava verejného 

priestranstva pred obecným úradom, realizácia podložia na tenisovom kurte v obci, úprava dvora 

a okolia obecného úradu, úpravy verejných priestranstiev v obci. 

 

Odôvodnil to tým, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 18/2015  zo dňa 23.1.2015,  po 

prerokovaní smerovania obce vo volebnom období 2014 – 2018, investičné akcie vo volebnom období 

2014 – 2018:  

- výstavba novej školy pre potreby marginalizovanej komunity v obci,  

- vybudovanie multifunkčných ihrísk vo vhodnej lokalite obce, jedno v rómskej osade resp. pri budúcej      

   základnej škole,  

- zberný dvor s kompostoviskom a prístupovou cestou,  

- vybudovať chodník na cintorín a parkovisko pri cintoríne,  

- vybudovať chodník / cyklochodník do Šarišských Michalian ,  

- revitalizovať park a chodník pod kostolom. 

 

Poslanci OZ v diskusii k tomuto bodu rokovania navrhli realizovať aj tieto investičné akcie : 

- realizáciu podložia na tenisovom kurte v obci,  

- spevnené úpravy dvora a okolia obecného úradu, úpravy verejných priestranstiev v obci. 

- výstavbu domu smútku v obci. 

 



Ďalej starosta uviedol, že zberný dvor s kompostoviskom a prístupovou cestou (žiadosť o vysporiadanie 

pozemkov je na SPF) a tiež sa realizuje vysporiadanie pozemkov na vybudovanie 

chodníka/cyklochodníka do Šarišských Michalian – zámena s Imunou Šarišské Michaľany).  

 

Tiež uviedol, že realizácia investičných akcií bude závisieť od finančných prostriedkov potrebných 

na  technickú prípravu a výstavbu základnej školy v obci, ktorá je prioritou č. 1 v obci. 

V diskusii vystúpili:  

Rastislav Švec – neberúc do úvahy klímu v kostole  je potrebné zaoberať sa výstavbou domu 

smútku v obci na starom cintoríne pred obecným úradom. K tejto myšlienke sa prikláňa aj poslanec 

Jozef Bruzda. 

Jozef Bruzda - aká je ochrana ak sa postaví multifunkčné ihrisko pri futbalovom ihrisku TJ Sokol, 

vandalizmus je na dennom poriadku. 

Radoslav Kriška – témou dňa nie je výstavby domu smútku v roku 2018. Prvoradá je škola 8. 

triedna, a tu by som kalkuloval aj s rezervou. Multifunkčné ihrisko som  za aby sa našiel iný 

priestor nie taký rizikový. Chodník na cintorín či aj cyklochodník. 

Kriška Emil – urobiť aj parkovacie miesta pri kostole  a osvetlenie ku komunitnému centru.  

 

Poslanci OZ po prerokovaní  a diskusii  schválili uznesenie č. 122/2018. 

 Jeden poslanec sa hlasovania zdržal (R. Kriška). 

 

K bodu 11 - Návrh na prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavby multifunkčného ihriska 

v obci 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú 

v prílohe zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce. 

Úrad vlády Slovenskej republiky zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v 

programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 za účelom podpory rozvoja športu, a to najmä 

projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a 

mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a 

nákupu športovej výbavy zameraných predovšetkým na deti a mládež. 

Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie pri futbalovom 

ihrisku TJ Sokol Ostrovany na výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi. 

Dotácia je v rozmedzí, pre podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom 

a mantinelmi, od 35 000 EUR do 40 000 EUR; 
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je 

dotácia požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. Ak nebude dotácia poskytnutá v 

požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov môže komisia znížiť 

úmerne k výške poskytnutej dotácie. Termín predkladania žiadostí je do 5. marca 2018. 

 

Poslanci OZ po prerokovaní  a diskusii  schválili uznesenie č. 123/2018. 

 

K bodu 12 - Návrh na odkúpenie pozemku na výstavbu školy v obci 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

K bodu 13 - 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 a poslanci OZ o nich rozhodli takto:  

1. Schválili - Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, 

§2, ods. 2  pre TJ Inter Roma Ostrovany na činnosť TJ futbalový oddiel dospelých a žiakov  v roku 

2018 v celkovej sume 7000 €  z toho vlastné zdroje 150 €. 



2. Schválili - Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, 

§2, ods. 2 pre MS SČK Ostrovany a TJ Sokol Ostrovany  – žiadosť o dotáciu na 12. ročník dňa 

obce na zabezpečenie kultúrneho programu  4. augusta 2018 spojeného so 770. výročím prvej 

písomnej zmienky o obci vo výške  2500 €, vlastné zdroje  700 €, 

3. Schválili - Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, 

§2, ods. 2 pre TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na 8. ročník Memoriál Jozefa Lukáča, na 

ceny a občerstvenie, v mesiaci jún 2018 vo výške 300 €, vlastné zdroje 200 €, 

 

4. Schválili - Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, 

§2, ods. 2 pre TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť futbalového klubu Sokol 

Ostrovany, údržba budovy, terénne úpravy dvora (uloženie zámkovej dlažby v roku 2018 vo výške 

2000 €, vlastné zdroje 500 €, 

5. Schválili - Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, 

§2, ods. 2 pre Rímskokatolícka cirkev, filiálka Ostrovany  – žiadosť o finančný príspevok na 

opravu zámkovej dlažby okolo kostola, osvetlenia kostola a jeho nasvietenie, vybudovanie striešky 

nad hlavným vchodom a opravu oporného múrika okolo kostola v Ostrovanoch v roku 2018 vo 

výške 10 000 € a zároveň požadujú od Rímskokatolíckej cirkvi, filiálka Ostrovany o doplnenie 

rozpočtu k predloženej žiadosti.  

 

V diskusii k žiadostiam Rastislav Švec a Radoslav Kriška zhodne konštatovali a apelovali na 

dodržiavania zásady rovnosti pri predkladaní príloh k žiadostiam bez výnimky. 

 

K bodu 14 – Rôzne 

 

Starosta obce informoval prítomných o ponuke Košickej arcidiecézy na odpredaj pozemkov v k.ú. 

Ržňany za cenu 20 €/m². Nereálna cena a na výmery, ktoré chce predať arcidiecéza nedá súhlas 

Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch.  

                

K bodu 15 - Diskusia  

 

Joze Bruzda – ako je to s vydávaním potvrdení na ulice 

Starosta – postupne sa vydávajú potvrdenia o trvalom pobyte tak, aby sa nezahltilo klientské 

centrum v Sabinove na oddelení dokladov. 

František Červeňák – vznáša požiadavku na kontajnér do osady. 

Emil Kriška – aké sú kompetencie MOPS 

Starosta – na dve zmeny od 7 do 15 a od 14 do 22 hodiny, hliadkujú po celej obci nie len v rómskej 

osade. 

 

K bodu 16 – Závery z rokovania 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 19. 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 výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  

      kompetencií na úseku školstva v roku 2018 – zmeny a doplnky č. 5 VZN č. 2/2013. 

  3. Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej   

      školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany 

  4. Návrh na prerokovanie investičných akcií v roku 2018  

  5. Návrh na prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavby multifunkčného ihriska v obci 

  6. Návrh na odkúpenie pozemku na výstavbu školy v obci 

  7. 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. 119 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch  

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Jozef Bruzda 

                                                                –  František Červeňák 

            A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová 

      A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

 

B. SCHVAĽUJE 

            B1. Program 19. 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 prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie  

          originálnych kompetencií na úseku školstva v roku 2018 – zmeny a doplnky č. 5  

          VZN č. 2/2013. 

      9/ Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie    

          povinnej  školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce    

          Ostrovany 

    10/ Návrh na prerokovanie investičných akcií v roku 2018  

    11/ Návrh na prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavby multifunkčného ihriska    

          v obci 

    12/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

    13/ Rôzne 

    14/ Diskusia 

      15/ Závery z rokovania 

      16/ Záver 

 

      B2. Návrhovú komisiu v zložení: 

                                                          - predseda komisie – Martin Jaco 

                                                                - člen komisie – Rastislav Švec 

                                                                - člen komisie – Martin Švec 

 

2. Návrh  na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych      

    kompetencií na úseku školstva v roku 2018 – zmeny a doplnky č. 5 VZN č. 2/2013. 

 

 

Uznesenie č. 120 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

 



SCHVAĽUJE   
Zmenu a doplnok č. 5 VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva pre rok 2018 v prílohe č. 1 takto: 
Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa v školskej jedálni, na 

správu školských objektov v obci Ostrovany  a na záujmové vzdelávanie v CVČ  pre rok 2018: 

 

  Škola a školské zariadenie 

 

Výška finančných 

prostriedkov 

Počet detí 

k 15. 9. 2017 

Materská škola 2 297,84 €/ dieťa/rok             48 

Školská jedáleň    151,506 €/dieťa/rok             48 

Správa školských objektov 16 665,66 €/rok          48/84 

CVČ          60,- €/dieťa/rok   - 

 

3. Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej   

      školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany 

 

Uznesenie č. 121 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

SCHVAĽUJE 

VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany s účinnosťou od 17.3.2018. 

 

4. Návrh na prerokovanie investičných akcií v roku 2018  

 

Uznesenie č. 122 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A.1 Výstavbu novej kontajnerovej školy 8-triednej pre potreby marginalizovanej komunity v obci  

       s inžinierskymi sieťami (prístupová komunikácia, kanalizačná, vodovodná, plynová      

       a elektrická  prípojka), 

A2.  Výstavbu multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku TJ Sokol Ostrovany,  

A3.  Výstavbu chodníka, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia na cintorín,  

A4.  Dobudovanie(rekonštrukciu) miestnych komunikácii na ulici Horskej  (uloženie asfaltového   

        koberca, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia) a Zimnej (uloženie asfaltového   

        koberca), 

A5.  Výstavbu vodovodného zásobného radu, kanalizácie a miestnej komunikácie na ulici     

        Kamencovej  v rómskej osade,   

A6.  Revitalizáciu parku s chodníkom pod kostolom, verejného priestranstva v centre obce, úprava      

        verejného priestranstva pred obecným úradom,  

A7.  Realizáciu podložia na tenisovom kurte v obci,  

A8.  Spevnené úpravy dvora a okolia obecného úradu, úpravy verejných priestranstiev v obci. 

A9.  Výstavbu domu smútku v obci. 

 

5. Návrh na prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavby multifunkčného ihriska v obci 

 

Uznesenie č. 123 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 



A. SCHVAĽUJE 

Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR , v programe  „Podpora 

rozvoja športu“ v roku 2018  na projekt zameraný na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým 

povrchom a príslušenstvom  na parcele KNC č. 508/1 v k.ú. Ostrovany so spolufinancovaním  

projektu z vlastných zdrojov  vo výške  43 926,76 € 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. 

 

6. Návrh na odkúpenie pozemku na výstavbu školy v obci 

 

Uznesenie č. 125 

 

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, 

zriadenie inžinierskych sietí  a výstavbu základnej školy -  v k.ú. Ostrovany a to: 

- pozemok registra KN E parc. č. 430/7- orná pôda o výmere 5692 m², LV 604. 

Tuto nehnuteľnosť predáva jej vlastník  Ing. František  Pavúr, bytom Lúčna 276/12, 040 15 

Košice-Šaca 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. 

 

7. Prerokovanie žiadostí PO a FO 

 

Uznesenie č. 124 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. SCHVAĽUJE 

A1. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  

pre TJ Inter Roma Ostrovany na činnosť TJ futbalový oddiel dospelých a žiakov  v roku 2018 

v celkovej sume 7000 €  z toho vlastné zdroje 150 €. 

A2. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 

pre MS SČK Ostrovany a TJ Sokol Ostrovany  – žiadosť o dotáciu na 12. ročník dňa obce na 

zabezpečenie kultúrneho programu  4. augusta 2018 spojeného so 770. výročím prvej písomnej 

zmienky o obci vo výške  2500 €, vlastné zdroje  700 €, 

A3. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  

pre TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na 8. ročník Memoriál Jozefa Lukáča, na ceny 

a občerstvenie, v mesiaci jún 2018 vo výške 300 €, vlastné zdroje 200 €, 



A4. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  

pre TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť futbalového klubu Sokol Ostrovany, údržba 

budovy, terénne úpravy dvora (uloženie zámkovej dlažby v roku 2018 vo výške 2000 €, vlastné 

zdroje 500 €, 

A5.  Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 

2 pre Rímskokatolícka cirkev, filiálka Ostrovany  – žiadosť o finančný príspevok na opravu 

zámkovej dlažby okolo kostola, osvetlenia kostola a jeho nasvietenie, vybudovanie striešky nad 

hlavným vchodom a opravu oporného múrika okolo kostola v Ostrovanoch v roku 2018 vo výške 

10 000 €. 

 

B. ŽIADA 

Rímskokatolícku cirkev, filiálka Ostrovany o doplnenie rozpočtu k predloženej žiadosti.  

 

K bodu 17 - Záver 

 

Na  záver rokovania  Obecného zastupiteľstva  v Ostrovanoch  poďakoval starosta  obce poslancom  

a všetkým   prítomným za  účasť na 19. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva  a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

Návrh na odkúpenie pozemku na výstavbu školy v obci 

 

 

                                                                                                    Starosta obce: 

                                                                                                    Ing. Cyril  R e v á k 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

František Červeňák 

 

Jozef Bruzda 

 

 

 

 

Zapísala: 

Bc. Martina Lukáčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- P R Í L O H Y  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDLOŽENÉ NA ROKOVANIE 19. ZASADNUTIA OZ V OSTROVANOCH DŇA 

1.3.2018 

 

Kontrola plnenia prijatých uznesení z 18. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 109/2017 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Martin Švec 

                                                                –  Radoslav Kriška 

            A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová 

      A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

 

B. SCHVAĽUJE 

 

            B1. Program 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

      B2. Návrhovú komisiu v zložení: 

            - predseda komisie – Rastislav Švec 

                  - člen komisie – Jozef Bruzda 

                  - člen komisie – Mgr. Slávka Magdová 

 

STAV : Uznesenie mená ukladací charakter  

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 110/2017 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2018 

 

B. SCHVAĽUJE 

 

Programový rozpočet obce Ostrovany  na rok 2018 ( § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v znení neskorších predpisov)  : 

B1. Celkové príjmy rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2018 sa určujú sumou  880 820 € 

       a celkové výdavky rozpočtu obce  Ostrovany sa určujú sumou                 880 820 €. 

B2. Rozpočet  obce  Ostrovany  sa  určuje  ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti. 

B3. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a príspevky podľa schválených Zásad a VZN   

       obce. Finančné  prostriedky  takto poskytnuté sa môžu použiť  výlučne na účely uvedené   

       v písomnej  dohode o poskytnutí dotácie a príspevku z rozpočtu obce a rozhodnutí starostu     

       obce o poskytnutí dotácie a príspevku. 

B4. Poskytnuté finančné prostriedky dotácií   a príspevkov podliehajú  zúčtovaniu s rozpočtom 

obce   

       podľa VZN obce.  

B5. Obec tvorí  sociálny fond  vo  výške  1 %  hrubých miezd  v zmysle zákona. 

       Použitie sociálneho fondu je vymedzené v zákone o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou  

       vyššieho stupňa na príslušný rok. 

B6. Starosta obce môže v  priebehu roka upraviť záväzné limity rozpočtu  obce rozpočtovými  

       opatreniami, ktoré podliehajú schváleniu  obecným zastupiteľstvom. 

 

STAV : Uznesenie splnené. Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo prijaté a návrh rozpočtu na rok 



2018 bol schválený ako vyrovnaný a pracovníčkou obce zavedený do účtovného programu 

IFOSOFT 2018. 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 111/2017 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A.1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 rozpočtu obce na rok 2017, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou    

        tohto uznesenia.  

 

A.2. Vykonanie úprav schváleného rozpočtu obce rozpočtovým opatrením starostu obce 

Ostrovany: 

        - v bežnom rozpočte vo výdajoch a v príjmoch bez dopadu na celkový rozpočet, 

        - v transferoch zo štátneho rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch, 

        - v bežných príjmoch do 2000 € v jednotlivých prípadoch, 

        - v bežných výdavkoch do 2000 € v jednotlivých prípadoch. 

 

A.3. Vykonanie úprav schváleného rozpočtu obce rozpočtovým opatrením obecného zastupiteľstva       

        Obce Ostrovany: 

        - v bežnom rozpočte nad 2000 €, 

        - v kapitálovom rozpočte a finančných operáciách neobmedzene. 

 

 

STAV : Zmeny navrhnuté v rozpočtovom opatrení č.1/2017 boli premietnuté do schváleného 

rozpočtu na rok 2017 a vykonanie úprav schváleného rozpočtu sa bude dotýkať zmien rozpočtu od 

roku 2018, čím sa daný rozpočet stane flexibilnejším a všetky zmeny sa hneď premietnu do 

rozpočtu. 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 112/2017 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

A.1 Výročnú správu obce Ostrovany za rok 2016 

 

A.2 Správu nezvislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky k 31.12.2016            

 

STAV : Uznesenie nemá ukladací charakter.  

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 113/2017 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A.1  Platnosť, VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a  drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany v znení zmien a doplnkov č. 1-2016 s 

účinnosťou od 1.1.2016,  aj pre rok 2018. 

 

A.2 Platnosť, VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového 

odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd  v znení zmien a doplnkov č. 7 s účinnosťou 

od 1.1.2017,  aj pre rok 2018. 

 

STAV : VZN č. 1/2015 a VZN č.1/2008 platia s účinnosťou aj pre rok 2018. Uznesenie splnené. 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 114/2017 

 



SCHVAĽUJE smernicu č. 2/2017 upravujúcej postup obce Ostrovany pri vybavovaní sťažností 

s účinnosťou od 15.12.2017. 

 

STAV : Smernica č. 2/2017 nadobudla účinnosť 15.12.2017. Uznesenie splnené. 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 115/2017 

 

SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2018 

 

STAV : Uznesenie nemá ukladací charakter. 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 116/2017 

 

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 2017 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie. 

 

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. 

 

A3. 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. 

        

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. 

 

STAV : Odmeny boli vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac december 2017. Uznesenie 

splnené. 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 117/2017 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A1. Ing. Zuzane Cervovej, hlavnej kontrolórke obce Ostrovany, v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za kvalitné vykonávanie 

pracovných činností  

- za rok 2016 - odmenu vo výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 8 

kalendárnych mesiacov máj až december 2016 a  

- v roku 2017 - odmenu vo výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 12 

kalendárnych mesiacov január až december 2017,  

ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne v celkovej výške 1670 €. 



 

A2. Ing. Zuzane Cervovej, hlavnej kontrolórke obce Ostrovany, v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesačnú odmenu vo výške 30 % z 

mesačného platu hlavného kontrolóra vyplácaná za každý mesiac do skončenia funkčného obdobia.  

 

 

STAV : Odmeny boli vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac december 2017. Uznesenie 

splnené. 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Č. 118/2017 

 

A. ZAMIETA žiadosť Františka Kaleju o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci 

 

B. SCHVAĽUJE 

 

B.1 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2017,  podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2   

       pre TJ Inter Roma Ostrovany na  14. A 15. kolo jarnej časti futbalovej sezóny 2018 odohranej   

       v jeseni 2017 vo výške 600 €. 

 

B.2 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, na rok 2018,  podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2   

       pre TJ Inter Roma Ostrovany na  futbalový halový turnaj ObFZ, žiakov a dospelých  –    

       v mesiacoch január - marec 2018 v Prešove. Výška dotácie 300 €, na úhradu cestovného,   

       občerstvenia a poplatkov za účasť na turnaji. 

STAV : Uznesenie splnené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2018 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 8 

 

 

 

 

 

 

 

K návrhu  na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva v roku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

A. Schvaľuje  
Zmenu a doplnok č. 5 VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva pre rok 2018. 

 

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v Obci Ostrovany sa riadi novelou 

zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a zákona 245/2008 Z.z. školský zákon a novelou Nariadenia 

vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení 

neskorších predpisov. Tieto novely sú účinné od 1.1.2013.  Originálne kompetencie na úseku 

školstva (MŠ a ŠJ MŠ) sú hradené z rozpočtu obce a financie sú zahrnuté do podielových daní 

právnických a fyzických osôb v rozpočte obce na príslušný rok. Takto sú hradené náklady na mzdy 

zamestnancov a bežnú prevádzku materskej školy a školskej jedálne podľa počtu detí prijatých do 

MŠ (bez rozdielu trvalého pobytu) podľa stavu k 15.septembru 2017 uvedených vo výkaze Škol. 

(MŠVVaŠ SR) 40-01 a  náklady na správu školských objektov. Tiež je hradené záujmové 

vzdelávanie v centrách voľného času podľa  údajov o počte obyvateľov obce od 5 rokov veku do 



dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka, 

v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.  

 

Spracované na základe  
výkazu Škol (MŠ SR) 40 - 01 o počte  detí materských škôl a školských zariadení  v územnej 
pôsobnosti obce podľa stavu k 15. 09. 2017 

  
Koeficient                   27,3                  1,1                              1,5  

Spolu 
prepočít

aný 
počet 

detí/žiak
ov 

za obec 

obecné MŠ - počet detí CVČ Na správu školských objektov 

celkový 
prepočít

aný 
počet 
spolu 

obecná 
 

prepočítaný 
počet  

 prepočítaný počet  
MŠ+MŠI

_O 
ZŠ+ZŠI_

O 
prepočítaný 

počet 

Dieťa 
MŠ 

Dieťa MŠ 

počet 
obyvateľ

ov  
vo veku 

5-14 
rokov 

počet 
obyvateľ

ov  
vo veku 

5-14 
rokov 

Na správu 
školských 

objektov podľa 
počtu detí MŠ, MŠI, 

ZŠ a ZŠI v 
zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce 

Na správu 
školských 
objektov 

podľa počtu 
detí MŠ, MŠI, 

ZŠ a ZŠI v 
zriaďovateľs

kej 
pôsobnosti 

obce 

2 307,6 2 023,2 
48 

 
1310,4 

468 
514,8 

48 84 
198 

 

 

Dotácie na mzdy zamestnancov a bežnú prevádzku materskej školy a školskej jedálne:  

1) Obec financuje náklady na mzdy zamestnancov materskej školy a školskej jedálne podľa počtu 

detí prijatých do MŠ (bez rozdielu trvalého pobytu) podľa stavu k 15.septembru 2017 uvedených 

vo výkaze Škol. (MŠVVaŠ SR) 40-01. 

2) Dotácia na mzdy na predškolskú výchovu v materskej škole a na stravovanie detí v školskej 

jedálni sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do materskej školy k 15. septembru 2017 a ročnej 

dotácie na jedno dieťa. 

3) Z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR na svojej internetovej stránke pre rok 2018 

vyplýva:  

- Predpokladaný podiel na DPFO pre rok 2017 za SR v €:  1 923 735 000  

- Prepočítaný počet detí a žiakov podľa stavu k 15.9.2017 za SR: 9 142 490,30 

Výpočet výšky hodnoty koeficientu:  

0,40 x výnos dane z príjmov FO za SR/prepočítaný počet žiakov k 15.9. predchádzajúceho  

kalendárneho roka za SR  

0,40 x (1 923 735 000 /9 142 490,30) = 84,17 €  

4) Na financovanie miezd materskej školy  a bežnú prevádzku obec dostane napočítané finančné 

prostriedky v daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) vypočítaných nasledovne : 

- počet detí x koeficient z nar. vlády č. 668/2004 Z. z = prepočítaný počet detí v MŠ 

48 x 27,3 = 1310,40 (prepočítaný počet detí), 

- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = ročná dotácia DPFO 

1310,40 x 84,17 = 110 296,36 € je ročná dotácia pre obec napočítaná do DPFO. 

5) Na financovanie miezd školskej jedálne a jej bežnú prevádzku obec dostane napočítané finančné 

prostriedky v daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) vypočítaných nasledovne : 

- počet detí x koeficient z nar. vlády č. 668/2004 Z. z = prepočítaný počet detí v MŠ 

48 x 1,8 = 86,40 (prepočítaný počet detí), 

- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = ročná dotácia DPFO 

86,40 x 84,17 = 7 272,288 € je ročná dotácia pre obec napočítaná do DPFO. 

 

Dotácie na správu školských objektov materskej školy, základnej školy a školskej jedálne: 



1) Obec financuje náklady na správu školských objektov podľa počtu detí prijatých do MŠ (bez 

rozdielu trvalého pobytu) podľa stavu k 15. septembru 2017. 

2) Dotácia na správu školských objektov sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do materskej 

školy k 15. septembru 2017 a ročnej dotácie na jedno dieťa. 

3) Na financovanie nákladov na správu školských objektov obec dostane napočítané do dane z 

príjmov fyzických osôb vypočítaných nasledovne : 

- počet detí x koeficient z nar. vlády č. 668/2004 Z. z. = prepočítaný počet detí, 

132 x 1,5 = 198 (prepočítaný počet detí) 

- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = výška výnosu DPFO = ročná dotácia 

198 x 84,17 = 16 665,66 € je ročná dotácia pre obec do DPFO. 

 

K použitiu finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času: 

Navrhujem schváliť uznesenie obecného zastupiteľstva o poskytnutí príspevku na záujmové 

vzdelávanie detí  s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka v centrách voľného času podľa podmienok stanovených vo VZN č. 2/2013 

o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku 

školstva. 

Ročná výška príspevku na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov je 60 eur. 

Finančné prostriedky sa poskytnú raz ročne na žiadosť centra voľného času, ak je právnickou 

osobou, inak na žiadosť zriaďovateľa centra voľného času. Žiadosť sa predkladá v priebehu 

kalendárneho roka. 

Ak dieťa má záujem navštevovať centrum voľného času len časť roka, tak obec poskytne 

žiadateľovi pomernú časť finančných prostriedkov zodpovedajúcich počtu mesiacov, počas ktorých 

dieťa z obce navštevovalo centrum voľného času. 

Prijímateľ finančných prostriedkov je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu miezd 

a platov vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, 

príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a 

prevádzku školy a pri ich použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej 

použitia. 

V prípade, ak prijímateľ finančných prostriedkov nevyčerpá pridelené finančné prostriedky do 31. 

decembra príslušného kalendárneho roku, je povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov 

vrátiť späť na účet obce Ostrovany do 31. decembra príslušného kalendárneho roku.“. 

 

Ostrovany   Február  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Á V R H 

Zmena a doplnok č. 5   
 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉHO    NARIADENIA 

č. 2/2013 

o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku 

školstva 

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Ostrovany na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 12 

písm. c) zákona  č.  596/2003  Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 



doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov  a §7 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov   mení a dopĺňa do 

VZN č.  2/2013 prílohu č. 1 platnú pre rok 2018 takto: 

 

 

 

                                                                                                                                   Príloha č. 1 

 

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa v školskej jedálni, na 

správu školských objektov v obci Ostrovany  a na záujmové vzdelávanie v CVČ  pre rok 2018: 

 

  Škola a školské zariadenie 

 

Výška finančných 

prostriedkov 

Počet detí 

k 15. 9. 2017 

Materská škola 2 297,84 €/ dieťa/rok             48 

Školská jedáleň    151,506 €/dieťa/rok             48 

Správa školských objektov 16 665,66 €/rok          48/84 

CVČ          60,- €/dieťa/rok   - 

 

§ 8 

Záverečné  ustanovenia 

 

 (9)  Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením 

číslo ........./2018 dňa 1.3.2018 a nadobúda účinnosť dňom schválenia pre rok 2018. Dňom 

nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto VZN. 

 

 

 

V Ostrovanoch dňa 1.3.2018 

 

 

 

 

                  Ing. Cyril Revák v.r. 

          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2018 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

Schvaľuje: 

 

VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany s účinnosťou od 17.3.2018. 

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Predkladám Vám návrh VZN, ktorým podľa § 20 zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) v znení neskorších predpisov: 

(1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa tohto zákona, ak tento zákon 

neustanovuje inak.  



(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku 

školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.  

(3) Miesto a čas zápisu podľa odseku 2 určí  

a) obec všeobecne záväzným nariadením,  

b) orgán miestnej štátnej správy v školstve,  

c) zriaďovateľ cirkevnej školy,  

d) zriaďovateľ súkromnej školy.  

(4) Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje  

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, 

trvalé bydlisko dieťaťa,  

b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.  

(5) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý 

pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme 

na základné vzdelávanie.  

(6) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky 

žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v 

školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v 

školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného 

ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v 

spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa 

osobitného predpisu.  

 

Podľa § 8 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov: 

1. Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. 

Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých 

základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé 

základné školy.  

2. Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom 

obvode základnej školy. Ak sa takáto dohoda neuzatvorí a bude ohrozené plnenie povinnej školskej 

dochádzky žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy okresný úrad v sídle kraja.  

3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé 

bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 4.  

4. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom 

má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. 

Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy 

v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej 

bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak 

trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.  

5. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský obvod 

základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa 

odsekov 3 a 4. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej 

základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí okresný úrad v sídle kraja.  

 

 Odporúčam poslancom  si predmetný návrh  VZN preštudovať a prípadné otázky a návrhy 

predložiť na rokovaní OZ. 
  

 

 

 

 

 

 

 



N Á V R H 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch v zmysle § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) a v nadväznosti na § 5  

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 20 ods. 

2  

a ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov, s prihliadnutím na VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie (ďalej len VZN):  

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 1/2018 

 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany 

 

 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Týmto nariadením sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany v rozsahu jej školského obvodu 

aktuálneho pre školský rok 2017/2018.  

 

Článok 2 

Určenie miesta a času zápisu 

 

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v obci Ostrovany na školský rok 

2018/2019 (ďalej len „základná škola„) sa uskutoční  16. apríla 2017 v čase od 13,00 do 16,00 hod. v 

priestoroch základnej školy, Ostrovany 250. Náhradný termín zápisu sa určuje na deň 17. apríla 2017 v 

čase od 13,00 do 16,00 hod. v priestoroch základnej školy.  

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa 

1.3.2018 uznesením číslo ...../2018 a nadobúda účinnosť dňom 17.3.2018.  

 

 

 

V Ostrovanoch 1.3.2018  

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Cyril Revák  
                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2018 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 10 

 

 

 

 

 

K návrhu  na prerokovanie investičných akcií v roku 2018   

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

 A. SCHVAĽUJE 

 
- výstavba novej kontajnerovej školy 8-triednej pre potreby marginalizovanej komunity v obci  

   s inžinierskymi sieťami (prístupová komunikácia, kanalizačná, vodovodná, plynová a elektrická   

   prípojka), 

- výstavba multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku TJ Sokol Ostrovany,  

- výstavba chodníka na cintorín,  

- dobudovanie(rekonštrukcia) miestnych komunikácii na ulici Horskej  (uloženie asfaltového   

   koberca, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia) a Lesnej (uloženie asfaltového koberca), 

- výstavba vodovodného zásobného radu, kanalizácie a miestnej komunikácie na ulici Kamencovej  

   v rómskej osade,   

- revitalizácia parku a chodník pod kostolom, verejného priestranstva v centre obce, úprava verejného 

priestranstva pred obecným úradom, realizácia podložia na tenisovom kurte v obci, úprava dvora 

a okolia obecného úradu, úpravy verejných priestranstiev v obci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 18/2015  zo dňa 23.1.2015,  po prerokovaní smerovania 

obce vo volebnom období 2014 – 2018, investičné akcie vo volebnom období 2014 – 2018:  

- výstavba novej školy pre potreby marginalizovanej komunity v obci,  

- vybudovanie multifunkčných ihrísk vo vhodnej lokalite obce, jedno v rómskej osade resp. pri budúcej      

   základnej škole,  

- zberný dvor s kompostoviskom a prístupovou cestou,  

- vybudovať chodník na cintorín a parkovisko pri cintoríne,  

- vybudovať chodník / cyklochodník do Šarišských Michalian ,  

- revitalizovať park a chodník pod kostolom. 

 

Na základe tohto uznesenia navrhujem v tomto roku zrealizovať tieto investičné akcie: 

- výstavba novej kontajnerovej školy 8-triednej pre potreby marginalizovanej komunity v obci  

   s inžinierskymi sieťami (prístupová komunikácia, kanalizačná, vodovodná, plynová a elektrická   

   prípojka), 

- výstavba multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku TJ Sokol Ostrovany,  

- výstavba chodníka na cintorín,  

- dobudovanie(rekonštrukcia) miestnych komunikácii na ulici Horskej  (uloženie asfaltového   

   koberca, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia) a Lesnej (uloženie asfaltového   koberca), 

- výstavba vodovodného zásobného radu, kanalizácie a miestnej komunikácie na ulici Kamencovej  

   v rómskej osade,   

- revitalizácia parku a chodník pod kostolom, verejného priestranstva v centre obce, úprava verejného  

   priestranstva pred obecným úradom, realizácia podložia na tenisovom kurte v obci, úprava dvora 

a okolia  

   obecného úradu, úpravy verejných priestranstiev v obci. 

 
Zberný dvor s kompostoviskom a prístupovou cestou (žiadosť o vysporiadanie pozemkov je na SPF)  

a tiež sa realizuje vysporiadanie pozemkov na vybudovanie chodníka/cyklochodníka do Šarišských 

Michalian – zámena s Imunou Šarišské Michaľany).  

 

 

 

Bližšie informácie podám na zasadnutí OZ a tiež očakávam návrhy a pripomienky 

k pripravovaným investičným akciám zo strany poslancov OZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2018 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavby multifunkčného ihriska v obci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

Schvaľuje: 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR , v programe  „Podpora 

rozvoja športu“ v roku 2018  na projekt zameraný na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým 

povrchom a príslušenstvom  na parcele KNC č. 508/1 v k.ú. Ostrovany (pri futbalovom ihrisku TJ 

Sokol Ostrovany) so spolufinancovaním  projektu z vlastných zdrojov  vo výške  5 % z celkového 

rozpočtu projektu a všetky vzniknuté neoprávnené výdavky projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

 

Predkladám Vám výzvu na multifunkčné ihriská, detské ihriská, športová výbava - ÚV 

splnomocnenec pre šport. 

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o 

poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  

vyhlásil podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona a § 2 ods. 5 písm. d) a e) zákona výzvu na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 za účelom podpory 

rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných 

ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na 

multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy zameraných predovšetkým na deti a mládež. 

  

Žiadateľ predkladá v rámci dotačného programu Podpora rozvoja športu len jednu žiadosť o 

poskytnutie dotácie, ktorá môže pozostávať z viacerých projektov. 

V rámci jedného podprogramu môže však žiadateľ predložiť len jeden projekt podľa oprávnenosti 

v zmysle bodu 12 tejto výzvy. 

  

Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2018 zahŕňa nasledovné podprogramy : 

1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi 

2. výstavba detských ihrísk 

3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 

4. nákup športovej výbavy. 

  

Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú: 

Pre podprogram č. 1 - výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi: a) obec, 

  

Pre jednotlivé podprogramy je zároveň určená najnižšia, resp. najvyššia výška žiadanej a 

poskytnutej dotácie v nasledovnom rozpätí: 

1. Pre podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi od 35 

000 EUR do 40 000 EUR; 
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je 

dotácia požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. Ak nebude dotácia poskytnutá v 

požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov môže komisia znížiť 

úmerne k výške poskytnutej dotácie v zmysle § 5 ods. 2 zákona.  

  

Termín predkladania žiadostí je do 5. marca 2018. 

 

Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie pri futbalovom 

ihrisku TJ Sokol Ostrovany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2018 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

K návrhu na odkúpenie pozemku na výstavbu školy 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, 

zriadenie inžinierskych sietí  a výstavbu základnej školy -  v k.ú. Ostrovany a to: 

- pozemok registra KN E parc. č. 430/7- orná pôda o výmere 5692 m², LV 604. 

Tuto nehnuteľnosť predáva jej vlastník  Ing. František  Pavúr, bytom Lúčna 276/12, 040 15 

Košice-Šaca 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: 

V nadväznosti na zákon 138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec má 

záujem o kúpu nehnuteľného  majetku do vlastníctva, na výstavbu základnej školy, prístupovej 

komunikácie a na uloženie inžinierskych sieti (NN prípojka, plynová prípojka) a to pozemok 

nachádzajúci sa v kat. území  Ostrovany, ktorý je vo vlastníctve Ing. Františka Pavúra, bytom 

Lúčna 276/12, 040 15 Košice-Šaca, zapísaný na LV 604, pozemok registra KN E parc. č. 430/7 – 

orná pôda o výmere 5692 m
2
 za cenu 4,80 €/m² (27321,60 €). 

 

V prípadoch kedy obec nadobúda majetok do svojho vlastníctva za odplatu je potrebné v prvom 

rade dodržať právnu úpravu kúpnych zmlúv  podľa Občianskeho zákonníka resp. podľa 

Obchodného zákonníka. 

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na 

poskytnutie služieb je potrebné dodržať aj zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov sa nevzťahuje na zákazky uvedené v ust. § 1 ods. 2 zák. č. 25/2006 

Z. z., t.j. okrem iných na  nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností a s tým súvisiace práva 

okrem finančných služieb, ktoré s tým súvisia. 

Postup obce pri nadobúdaní majetku do svojho vlastníctva ( pri kúpe veci ) nie je, na rozdiel od 

predaja majetku obce a jeho nájmu, výslovne upravený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.  

Tento postup vyplýva z vnútorných predpisov obce, predovšetkým zo Zásad hospodárenia 

s majetkom obce.  

 

Rozdelenie kompetencie orgánov obce pri kúpe: 

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje - ak ide najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce podľa 

ust. § 11 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  
Podľa  § 12 ods. 9 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.  zásadne verejne sa  prerokováva nakladanie 

s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, 

nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným 

osobám. 

Výstupom z rokovania obecného zastupiteľstva musí byť uznesenie obecného zastupiteľstva, 

ktorým sa schvaľuje kúpa veci do majetku obce,  spolu s  poverením starostu obce, aby uzatvoril 

kúpnu zmluvu. 

Obec je podľa § 5a zák.č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v znení neskorších predpisov povinná 

uzatvorená zmluva zverejniť na webovom sídle obce, resp. ak obec nemá  webové sídlo, potom 

v Obchodnom vestníku. 

 

Určenie kúpnej ceny vychádza zo základných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce , 

t.j. z povinnosti  nakladať s majetkom obce ( finančnými prostriedkami obce ) hospodárne, 

efektívne, účinne a účelne.  

V prípade určovania ceny za predmet kúpy medzi zmluvnými stranami, obec má vychádzať 

v prvom rade z ceny : 

1) určenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu –Vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku v znení neskorších právnych predpisov, alebo  

2)  zistenej iným spôsobom – t.j. z ceny za akú sa totožná alebo porovnateľná vec 

v danom mieste a čase prevádza. Takto zistená cena sa použije v prípadoch, kedy je 

stanovenie kúpnej ceny na základe znaleckého posudku neefektívne a nehospodárne. Obec 

zistí cenu  od iných subjektov ( napr. miestnym zisťovaním od predajcov, telefonickým 

prieskumom, vyjadrením od realitných kancelárií a pod. ). Z takto zisteného skutkového 

stavu obec vyhotovuje záznam, ktorý bude slúžiť ako podklad na navrhnutie kúpnej ceny.     

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2018 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 13 

 

 

 

K návrhu  na prerokovanie žiadostí fyzických a právnických osôb 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

 

 A. SCHVAĽUJE 

 

Text uznesenia na rokovaní OZ  

 

Žiadosti FO a PO na rokovanie OZ dňa 1.3.2018: 

 

- TJ Sokol Ostrovany a MS SČK Ostrovany – žiadosť o dotáciu na 12. ročník dňa obce na 

zabezpečenie kultúrneho programu  4. augusta 2018 spojeného so 770. výročím prvej písomnej 

zmienky o obci vo výške 2500 €, vlastné zdroje  700 €, 

- TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na 8. ročník Memoriál Jozefa Lukáča, na ceny 

a občerstvenie, v mesiaci jún 2018 vo výške 300 €, vlastné zdroje 200 €, 

- TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť futbalového klubu Sokol Ostrovany, údržba 

budovy, terénne úpravy dvora (uloženie zámkovej dlažby v roku 2018 vo výške 2000 €, vlastné 

zdroje 500 €, 

- Rímskokatolícka cirkev, filiálka Ostrovany  – žiadosť o finančný príspevok na opravu 

zámkovej dlažby okolo kostola, osvetlenia kostola a jeho nasvietenie, vybudovanie striešky nad 

hlavným vchodom a opravu oporného múrika okolo kostola v Ostrovanoch. 

- TJ Inter Roma Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť TJ futbalový oddiel dospelých 

a žiakov  v roku 2018 v celkovej sume 7265 €  z toho vlastné zdroje 150 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


