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Z Á P I S N I C A 

 

z II. riadneho zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného 

dňa 12.12.2014  o  17,00  hodine  v  budove komunitného centra pri Obecnom úrade v 
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O B E C    O S T R O V A N Y 

 

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov 

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

číslo: OZ  II/2014                                                                     V Ostrovanoch dňa 2.12.2014 

 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

 

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 

z v o l á v a 

 

II. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň 

 

12. decembra 2014 /piatok/ so začiatkom o 17,00 hodine, 

 

ktoré sa bude konať v priestoroch komunitného centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto 

programom : 

 

   1/ Otvorenie  

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

   4/ Voľba návrhovej komisie a volebnej 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 rozpočtu obce na rok 2015 

   9/ Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom  poplatku za komunálne  

        odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany 

 10/ Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov poplatku za stočné  na rok 2015 

 11/ Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  

       kompetencií na úseku školstva v roku 2015. 

 12/ Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2015 

 13/ Návrh zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia – materskej školy 

 14/ Návrh na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva   

 15/ Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných    

       funkcionárov a voľba jej členov 

 16/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2015 

 17/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 18/ Rôzne 

 19/ Diskusia 

 20/ Závery z rokovania 

 21/ Záver 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Cyril Revák 

                                                                                                  starosta obce 

 



Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov 

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

číslo: OZ II/2014 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 12.12.2014 o 17,00 

hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch. 

 

Prítomní: - poslanci OZ v počte 9 podľa prezenčnej listiny, starosta obce a 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 a volebnej 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 rozpočtu obce na rok 2015 

   9/ Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom  poplatku za komunálne  

        odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany 

 10/ Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov poplatku za stočné  na rok 2015 

 11/ Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  

        kompetencií na úseku školstva v roku 2015. 

 12/ Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2015 

 13/ Návrh zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia – materskej školy 

 14/ Návrh na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva   

 15/ Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných    

       funkcionárov a voľba jej členov 

 16/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2015 

 17/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 18/ Rôzne 

 19/ Diskusia 

 20/ Závery z rokovania 

 21/ Záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie 

 

2. 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 9 

poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.  

 

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. 5/B1/2014. 



K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Martina Šveca a Bc. Miroslava Lukáča, za zapisovateľku 

určil Bc. Martinu Lukáčovú. 

 

K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 

 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie a volebnej komisie – predseda Martin Jaco, členovia 

Jozef Bruzda a Radoslav Kriška. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 5/B2/2014. 

 

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.  Na dnešnom zasadnutí sa budú voliť členovia komisií.vť Poslanci tento bod 

rokovania zobrali na vedomie uznesením č. 5/A3/2014. 

 

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 rozpočtu obce na rok 2015 

(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. 

Ďalej uviedol, že Obecné zastupiteľstvo,  podľa § 11, ods. 4, písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä 

je mu vyhradené, okrem iného, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a 

schvaľovať záverečný účet obce. 

Podľa zákona č. 493/2011Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sú obce a mestá  od roku 2013 

povinné zostavovať rozpočet v členení na predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná 

skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj 

predložený návrh rozpočtu  na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017 je 

zostavený ako programový, zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými 

výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. V návrhu je 

rozpočtovaných 8 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých 

programov a sú v nich zahrnuté výdavky porovnané podľa predchádzajúcich rokov 2012, 2013, 2014 

v návrhu na roky 2015 až 2017. 

  
Rozpočet obce Ostrovany  na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 699 650,-  €,  

-  nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami.  

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 523 650,- €, bežné výdavky vo výške 350 830,- €, kapitálové 

príjmy sú rozpočtované vo výške 0,- € a kapitálové výdavky vo výške 320 320,- €.  

Prebytok bežného rozpočtu je použitý na splácanie istiny z úverov, ktorá je zaradená do výdavkových 

finančných operácií.  

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré 

obec získa zo štátneho rozpočtu, pričom sa vychádzalo z návrhu rozpočtu verejnej správy 

na roky 2015 – 2017 a odhadu výberu dane v tomto roku. Sadzby miestnych daní a poplatkov 

a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2014 a predchádzajúcich 

dvoch rokov. 



Návrh Programového rozpočtu obce Ostrovany na roky 2016-2017 so stanovenými cieľmi 

a merateľnými ukazovateľmi je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov orientačný, nie je pre obec záväzný. 

Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov OZ o svojom stanovisku k návrhu rozpočtu  

na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2017  a v závere konštatovala, že návrh 

rozpočtu považuje  za reálne vyjadrenie možnosti dosiahnuť stanovené príjmy, z ktorých obec môže 

plniť zákonom stanovené úlohy, ako aj zabezpečiť primeraný rozvoj obce, preto predložený návrh 

rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2015 odporúča  obecnému zastupiteľstvu  schváliť   a zobrať na 

vedomie návrh rozpočtu na roky 2016-2017. 
 

Poslanci OZ uznesením č. 6/2014 zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2015 a schválili rozpočet obce na rok 2015. 

 

K bodu  9 -  Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom  poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany  

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené v predstihu a sú 

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

Starosta obce predložil  návrh VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany s účinnosťou od 1.1.2015. 

Novelou zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (účinnosť od 15.10.2014)  

dochádza k viacerým zmenám a úpravám  tohto zákona. V predloženom návrhu VZN sú premietnuté 

zmeny, ktoré vyplynuli z novely zákona ako aj spresnenia niektorých ustanovení doterajšieho VZN. 

Sadzby miestnych daní a poplatku sa nemenia. Oslobodenie od dane a poplatku sa ponecháva v 

rovnakom rozsahu ako doteraz. 

VZN neobsahuje termíny splátok, tieto sú správcom dane určené v rozhodnutí. V daní zo stavieb sa 

vylučuje daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Bytové domy a byty v nich sú vo 

vlastníctve správcu tejto dane, ktorý je od dane oslobodený. 

Vývoz odpadu z obce bude v roku 2015 zabezpečovať spoločnosť Marius Pedersen na skládku 

odpadov v Ražňanoch a ceny za vývoz odpadu zostanú nezmenené, oproti roku 2014, aj v roku 2015. 

Poslanci OZ tento návrh schválili uznesením č. 7/2014. 

 

K bodu 10  - Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov poplatku za stočné  na rok 2015 

(tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené v predstihu a sú 

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

K návrhu výšky stočného na rok 2015 a úpravám VZN 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových 

vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd starosta uviedol, 

že dôvodom na zvýšenie ceny stočného za 1m³ odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou  

zníženie údajov o predpokladanom množstve spotrebovanej vody, ktoré sa získajú zo smerných čísiel 

spotreby vody na jednu osobu z Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd, 

o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných 

číslach spotreby vody v zmysle neskorších predpisov, podľa typu zariadenia, v ktorom sa odpadová 

voda produkuje.  

Podľa novely tohto zákona sa zníženie  smerných čísiel spotreby vody na jednu osobu odzrkadlí 

v znížení príjmu na prevádzku ČOV. Preto navrhuje zvýšenie  ceny oproti doterajšej cene na 0,412 €/ 

m³ pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu, pre právnické osoby, 

podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu a 0,20 €/ m³ pre študentov a pracujúcich 

s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu. ÚRSO obci, ako regulovanému subjektu, na 

roky 2014 - 2016 potvrdil maximálnu cenu 0,4127 €/ m³ bez dane z pridanej hodnoty. 



Aj napriek  tomuto zvýšeniu ceny bude obec doplácať cca 7,01 € za m³ odpadových vôd čistených 

ČOV. Preto bude potrebné v roku 2015 prehodnotiť návrh regulovanej ceny určenej ÚRSO na ďalšie 

roky. 

Poslanci OZ tieto zmeny VZN schválili uznesením č. 8/2014. 

 

K bodu 11 – Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  

kompetencií na úseku školstva v roku 2015. 

 (tvorí prílohu zápisnice) 

 

Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené 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 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. 

 Starosta obce navrhol 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 40 eur v roku 2015.  

Ďalej navrhol schváliť dotácie na mzdy zamestnancov a bežnú prevádzku materskej školy a školskej 

jedálne a na správu školských objektov materskej školy a školskej jedálne tak ako je uvedené v návrhu 

v prílohe zápisnice. 

Poslanci OZ po prerokovaní tieto návrhy schválili uznesením č. 9/2014. 

 

K bodu 12 - Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2015 

(v prílohe zápisnice) 

 

Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené v predstihu a sú 

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

Zamestnávateľovi z ustanovení § 153 ZP vyplýva povinnosť starať sa o prehlbovanie kvalifikácie 

zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Podľa § 35 ods. (9) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je riaditeľ 

zodpovedný za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho 

vzdelávania vyplývajúceho z cieľov výchovy a vzdelávania alebo z cieľov výchovno-poradenskej 

a terapeuticko-výchovnej činnosti školy alebo školského zariadenia. Povinnosťou riaditeľa je vydať 

 „ Ročný plán kontinuálneho vzdelávania“ až po vyjadrení zriaďovateľa. Problematika predmetného 

plánu bola prerokovaná na pedagogickej rade a uvedení pedagogickí zamestnanci súhlasia so štúdiom. 

Poslanci OZ po prerokovaní s ročným plánom kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ súhlasili 

uznesením č. 10/2014. 

 

K bodu 13 - Návrh zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia – materskej školy 

(v prílohe zápisnice) 

 

Starosta uviedol, že materiál k tomuto bodu rokovania bol poslancom doručený v predstihu a je 

v prílohe zápisnice, taktiež bol zverejnený na internetovej stránke obce. 

Podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov členom rady školy alebo školského zariadenia (MŠ), ktorých zriaďovateľom je obec je 

delegovaný aj zástupca zriaďovateľa. Preto je potrebné delegovať, najlepšie z poslancov OZ, jedného 

člena  ako zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia. 

Martin Švec navrhol Slávku Magdovú do tejto funkcie za poslancov OZ. 

Poslanci OZ  predložený návrh schválili  uznesením č. 11/2014. 

 



K bodu 14 - Návrh na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva   

 

Martin Jaco doplniť všetky komisie a schvaľovať ich doplnenie naraz.  

Poslanci OZ súhlasili s týmto návrhom a o tomto bode nerokovali a presunuli ho na nasledujúce 

zasadnutie OZ. 

 

K bodu 15 - Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných    

funkcionárov a voľba jej členov 

 (v prílohe zápisnice) 

 

Starosta uviedol, že materiál k tomuto bodu rokovania bol poslancom doručený v predstihu a je 

v prílohe zápisnice, taktiež bol zverejnený na internetovej stránke obce. 

Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskoršieho predpisu má mať obecné zastupiteľstvo  zriadenú komisiu na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) cit. 

zákona. Minimálny počet členov komisie je 3 zložený zo zástupcov  politických strán a politických 

hnutí v obecnom zastupiteľstve.  

Starosta obce predložil návrh, aby komisia bola zvolená verejným hlasovaním a to z týchto zástupcov  

politických strán a politických hnutí zastúpených v obecnom zastupiteľstve : 

 

    Rastislav Švec             - KDH 

    Radoslav Kriška                 - SDKÚ-DS 

    František Červeňák  - RIS 

    Slávka Magdová, Mgr. - PaS 

    Miroslav Dužda                  - SRÚS 

Poslanci OZ  predložený návrh schválili  uznesením č. 13/2014. 

 

K bodu 16 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2015 

 (v prílohe zápisnice) 

 

Starosta uviedol, že materiál k tomuto bodu rokovania bol poslancom doručený v predstihu a je 

v prílohe zápisnice, taktiež bol zverejnený na internetovej stránke obce. 

Hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 

2015. 

Poslanci OZ  predložený návrh schválili  uznesením č. 14/2014. 

 

K bodu 17 - Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 (v prílohe zápisnice) 

 

Žiadosti predložil predseda TJ Inter Ostrovany: 

1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na činnosť futbalových mužstiev žiakov a dospelých v roku 2015 

vo výške 6450 € z toho vlastné finančné zdroje 100 €.  

2. Žiadosť o úpravu prístupovej cesty k ihrisku a úprava šatní. 

3. Žiadosť o finančný príspevok na deň obce vo výške 1200 €. 

4. Žiadosť o finančný príspevok na halový futbalový turnaj dospelých a žiakov vo výške 300 €. 

 

V diskusii k týmto žiadostiam vzniesli pripomienky: 

- hlavná kontrolórka obce – nie sú zdokladované všetky príjmy z roku 2014 rozdiel je mínus 1065 €, 

predložila poslancom správu o tom, ako boli zúčtované finančné prostriedky poskytnuté v roku 2014. 

- Martin Jaco – nezúčtovaný rok 2014, halový turnaj, ani jeden bloček. 

Jozef Bruzda – kto urobí prístup na ihrisko.  

Dužda Elemír – doklady k zúčtovaniu dotácie predložil, čaká na posúdenie. Prístupovú cestu – chodník 

urobia športovci z materiálu, ktorý im poskytne úrad. Šatne upravia v spolupráci s úradom. 

Radoslav Kriška – prostriedky sa schvália v rozpočte, ale poskytnuté môžu byť len pod podmienkou, 

že budú zdokladované a zúčtované prostriedky poskytnuté v roku 2014. V práci s gfinanciami TJ je 



treba pomenovať príčiny a dôsledky. Ide o trestnoprávnu zodpovednosť prijímateľa. Aj obec má z toho 

takisto problém. V audite bude záporné stanovisko k poskytovaniu takýchto dotácii pre 

nezodpovednosť prijímateľa. 

 

Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 15/2014:  

A1. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový  klub TJ Inter 

Ostrovany na činnosť mužstiev dospelých a žiakov v roku 2015 vo výške 5300 €. Podmienkou je 

vysporiadanie  vyúčtovania dotácie za rok 2014. 

A2. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový  klub TJ 

Inter Ostrovany na halový futbalový turnaj žiakov a dospelých v mesiacoch február a marec v Prešove. 

Podmienkou je vysporiadanie  vyúčtovania dotácie za rok 2014. 

 A3. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový  klub 

TJ Inter Ostrovany na  Deň obce - kultúrno-spoločenské podujatie  v roku 2015 vo výške  600 €. 

Podmienkou je vysporiadanie  vyúčtovania dotácie za rok 2014. 

 

K bodu 18 - Rôzne  

(v prílohe zápisnice) 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o Správe nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

k 31.12.2013. 

Audítor  vystavil obci audítorské  podmienené stanovisko  pretože obec nevykonala inventarizáciu 

majetku. Avšak účtovná závierka za rok 2013 poskytuje pravdivý a objektívny pohľad a finančnú 

situáciu obce a na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu 

v súlade so Zákonom o účtovníctve. 

Poslanci OZ  túto informáciu zobrali na vedomie  uznesením č. 5/A4/2014. 

 

K bodu 19 - Diskusia  

 

V diskusii poslanci OZ navrhli  a schválili uznesením č. 12/B/2015 termíny zasadnutí OZ v roku 2015: 

Vždy v piatok  o 18,00 hodine – 23.1.2015 

                                                  – 17.4.2015 

                                                  – 26.6.2015 

                                                  – 18.9.2015 

                                                  – 11.12.2015 

 

K bodu 20 – Závery z rokovania 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

  1. Schválenie programu 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

      Voľba volebnej a návrhovej komisie. 

Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2013 

  2. Návrh na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2015 

  3. Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom  poplatku za komunálne  

        odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany 

  4. Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov poplatku za stočné  na rok 2015 

  5. Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  kompetencií    

      na úseku školstva v roku 2015. 

  6. Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2015 

  7. Návrh zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia – materskej školy 

  8. Návrh na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva   

  9. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných    

       funkcionárov a voľba jej členov 

 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2015 



 11. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 

1. Schválenie programu 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

      Voľba volebnej a návrhovej komisie. 

Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2013 

 

Uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch  

 

A. berie na vedomie 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Miroslav Lukáč, Bc. 

                                                                –  Martin Švec 

            A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová  

      A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

      A4.  Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2013 

 

B. Schvaľuje 

            B1. Program 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: 

                                                          - predseda komisie – Martin Jaco 

                                                                - člen komisie – Jozef Bruzda 

                                                                - člen komisie – Radoslav Kriška 

 

2. Návrh na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2015 

   

Uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. berie na vedomie 
 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2015 

 

B. schvaľuje 

Programový rozpočet obce Ostrovany  na rok 2015: 

B1. Celkové príjmy rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2015 sa určujú sumou  699 650 € 

       a celkové výdavky rozpočtu obce  Ostrovany sa určujú sumou                 699 650 €. 

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 použijú  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. 

 

3. Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom  poplatku za 

komunáln odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany  

 

Uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 



 

schvaľuje 

     VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a   

     drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany s účinnosťou od 1.1.2015 

 

4. Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov poplatku za stočné  na rok 2015 

 

Uznesenie č. 8 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

schvaľuje 

Zmeny, s účinnosťou od 1.1.2015, vo  VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,  

     vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd v článku 6 takto:  

 

 (2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd je: 

      -  0,412 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,  

      -  0,412 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu, 

      -  0,20 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu    

                            (preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte). 

(5) Výška stočného pre nehnuteľnosti ... 

a) pre bytový fond 

    - byty a domy s výtokmi vody, s WC a s kúpeľňou (sprchovací kút, vaňa) 

       -  s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
  

       -  so samostatným výtokom vody a splachovacím WC a s kúpeľňou(so sprchovacím kútom/ s   

           vaňou a lokálnou prípravou teplej vody) - 34 m
3
. osoba

-1 
. rok

-1
 

    - rekreačné chaty, záhradné domčeky a pod.  

       -  s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
/ dĺžka užívania v priebehu roka  

       -  so samostatným výtokom vody a splachovacím WC a s kúpeľňou(so sprchovacím kútom/ s   

           vaňou a lokálnou prípravou teplej vody) - 34 m
3
. osoba

-1 
. rok

-1
/ dĺžka užívania v priebehu roka 

b) verejné budovy 

    - kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia – 16,4 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
 

    - materská škola s dennou prevádzkou v objekte s výtokom vody a sociálnym zariadením – 8 m
3
 .       

      osoba
-1 

. rok
-1

 

    - školské jedálne s prípravou jedál (s umývacím drezom) – 7,3 m
3
 . priemer. stravník

-1 
. rok

-1
 

    - základná škola  s výtokom vody a sociálnym zariadením – 6,3 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
 

    - spoločenské alebo kultúrne miestnosti – 1,8 m
3
 . návštevník

-1 
. rok

-1
 

    - pohostinstvá – podávanie nápojov – 30 m
3
 . zamestnanec

-1 
. rok

-1 
(ak má zariadenie poskytujúce   

      občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min, pripočíta sa za každú zmenu   

      411 m³. V prípade iného prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.), 
 

    - predajne s čistou prevádzkou vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou    

       v priemere za rok – 12,8 m
3
 . zamestnanec

-1 
. zmena

-1 
. rok

-1
.  

 
5. Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva v roku 2015. 

 

Uznesenie č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 
schvaľuje 

      Zmeny a doplnky vo VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie       

      originálnych kompetencií na úseku školstva pre rok 2015 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 2015: 

- Materská škola - 1856,40 €/ dieťa/rok 



- Školská jedáleň - 122,40 €/dieťa/rok 

- Správa školských objektov - 6 738,12 €/rok 

- CVČ - 40,- €/dieťa/rok 

 

6. Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2015 

 

Uznesenie č. 10 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

súhlasí 

s preloženým Ročným plánom kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2015, ktorý tvorí 

prílohu tohto uznesenia.  

 

7. Návrh zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia – materskej školy 

 

Uznesenie č. 11 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

schvaľuje 

Za člena rady školy  v materskej škole  poslankyňu OZ Mgr. Slávku Magdovú  ako zástupcu 

zriaďovateľa. 

    

8. Návrh na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva   

 

Uznesenie č. 12 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A.  prekladá 

tento bod rokovania na nasledujúce zasadnutie OZ. 

 

B. schvaľuje  

termíny zasadnutí OZ v roku 2015 vždy v piatok  o 18,00 hodine – 23.1.2015 

                                                                                                         – 17.4.2015 

                                                                                                         – 26.6.2015 

                                                                                                         – 18.9.2015 

                                                                                                         – 11.12.2015 

 

9. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných    

       funkcionárov a voľba jej členov 

 

Uznesenie č. 13 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A . zriaďuje 

      - komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

B . volí 

      - za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov   

        poslancov OZ: 

        - Rastislav Švec                  - za KDH 

        - Radoslav Kriška                - za SDKÚ-DS 

        - František Červeňák           - za RIS 

        - Slávka Magdová, Mgr.     - za PaS 

        - Miroslav Dužda      - za SRÚS 

 



C. žiada 

    1. Starostu obce zadefinovať Komisiu OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu pri výkone  

        funkcií verejných funkcionárov v Štatúte obce Ostrovany a Rokovacom poriadku obecného   

        zastupiteľstva 

    2. Starostu obce zvolať 1. zasadnutie Komisie OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu  pri   

        výkone funkcií verejných funkcionárov  v lehote do  31.1.2015 

    3. Starostu obce a členov Komisie OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu  pri  výkone   

        funkcií verejných funkcionárov  vypracovať rokovací poriadok, ktorým sa bude  riadiť počas  

        funkčného obdobia 

 

 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2015 

 

Uznesenie č. 14 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrovany v roku 2015, ktorý tvorí prílohu tohto 

uznesenia. 

 

11. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 

Uznesenie č. 15 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch  

 

schvaľuje 

A1. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový  klub TJ Inter 

Ostrovany na činnosť mužstiev dospelých a žiakov v roku 2015 vo výške 5300 €. Podmienkou je 

vysporiadanie  vyúčtovania dotácie za rok 2014. 

A2. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový  klub TJ 

Inter Ostrovany na halový futbalový turnaj žiakov a dospelých v mesiacoch február a marec v Prešove. 

Podmienkou je vysporiadanie  vyúčtovania dotácie za rok 2014. 

 A3. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový  klub 

TJ Inter Ostrovany na  Deň obce - kultúrno-spoločenské podujatie  v roku 2015 vo výške  600 €. 

Podmienkou je vysporiadanie  vyúčtovania dotácie za rok 2014. 

 

K bodu 21 - Záver 

 

Na  záver rokovania  Obecného zastupiteľstva  v Ostrovanoch  poďakoval starosta  obce poslancom 

a všetkým prítomným za účasť na 2. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

                                                                                                    Starosta obce: 

                                                                                                    Ing. Cyril  R e v á k 

Overovatelia zápisnice: 

 

Bc. Miroslav Lukáč  

 

Martin Švec 

 

 

Zapísala: 

Bc. Martina Lukáčová 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- P R Í L O H Y  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 12.12.2014 

V Ostrovanoch                                                                        Číslo programu rokovania : 8 

 

 

 

 

 

 

K návrhu  rozpočtu obce na rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

A. BERIE NA VEDOMIE 
 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2015 

B. SCHVAĽUJE 

Programový rozpočet obce Ostrovany  na rok 2015 ( § 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 2015 sa určujú sumou  699 650 € 

       a celkové výdavky rozpočtu obce  Ostrovany sa určujú sumou                 699 650 €. 

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. 

 

 

     

 

 



Dôvodová správa: 

 

Rozpočet Obce Ostrovany na roky 2015 - 2017 je zostavený v súlade s týmito právnymi 

predpismi: 

1. so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

2. so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

3. so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

4. so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

5. s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve v znení neskorších predpisov, 

6. so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

7. so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov, 

8. so zákonom č. 325/2012 Z.z. ktorým sa doplnení zákonov č. 596/2003 Z.z. o štátne správe v 

školstve a školskej samospráve s účinnosťou od.1.1.2013 a zákonom č. 369/1990 Z.z. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

9. s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie,  

10. so zákonom č. 493/2011Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, 

11. v súlade so schváleným rozpočtom SR na rok 2014 a ostatnými právnymi predpismi a 

internými smernicami obce Ostrovany platnými v čase predloženia návrhu programového 

rozpočtu obce Ostrovany. 

 

Obecné zastupiteľstvo,  podľa § 11, ods. 4, písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 

schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce. 

 

Podľa zákona č. 493/2011Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sú obce a mestá  od roku 2013 

povinné zostavovať rozpočet v členení na predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná 

skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj 

predložený návrh rozpočtu, t.j.: 

 

 Skutočnosť rok 2012 

 Skutočnosť rok 2013 

 Schválený rozpočet rok 2014  

 Očakávaná skutočnosť rok 2014 

 Návrh na rok 2015 

 Návrh na rok 2016 

 Návrh na rok 2017 

Návrh rozpočtu na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2017 je zostavený  

ako programový, zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a 

výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. V návrhu je rozpočtovaných 8 

programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov a sú v 

nich zahrnuté výdavky porovnané podľa predchádzajúcich rokov 2012, 2013, 2014 v návrhu na roky 

2015 až 2017. 

  
Rozpočet obce Ostrovany  na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 699 650,-  €,  

-  nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami.  

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 523 650,- €, bežné výdavky vo výške 350 830,- €, kapitálové 

príjmy sú rozpočtované vo výške 0,- € a kapitálové výdavky vo výške 320 320,- €.  



Prebytok bežného rozpočtu je použitý na splácanie istiny z úverov, ktorá je zaradená do výdavkových 

finančných operácií.  

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré 

obec získa zo štátneho rozpočtu, pričom sa vychádzalo z návrhu rozpočtu verejnej správy 

na roky 2015 – 2017 a odhadu výberu dane v tomto roku. Sadzby miestnych daní a poplatkov 

a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2014 a predchádzajúcich 

dvoch rokov. 

Návrh Programového rozpočtu obce Ostrovany na roky 2015-2017 so stanovenými cieľmi 

a merateľnými ukazovateľmi je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

Takto zostavený rozpočet  má zabezpečiť preukázateľnosť a efektívnosť verejných výdavkov, zvýšenie 

ich transparentnosti a informovanosti občanov o použití verejných financií a prostriedkov obce. 

 

Na zasadnutí OZ sa bude prerokovávať návrh záväznej časti rozpočtu obce na rok 2015 a viacročný 

rozpočet – orientačný na roky 2016 a 2017. 

V listinnej forme Vám predkladám: 

   -    návrh trojročného rozpočtu obce Ostrovany na rok 2015. 

  

Podrobnejšie informácie k návrhu rozpočtu budú poskytnuté starostom obce na zasadnutí OZ. 

 

Odporúčam poslancom OZ rozpočet na rok 2015 si dôkladne preštudovať a prípadné zmeny a doplnky 

predniesť na zasadnutí OZ. 

  

Predseda komisie pre financie môže prerokovať návrh s finančnou komisiou. 

 

 Hlavný kontrolór obce predloží svoje pripomienky a návrhy k rozpočtu na rok 2015 na rokovaní OZ 

Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na webovej stránke obce 28.11.2014. 

 

 

PRÍJMY 

 

Celkové príjmy obce sú rozpočtované vo výške a v štruktúre:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. B e ž n é    p r í j m y  ........................................................................................ 699 650 € 

1.1. Daňové príjmy ............................................................................................... 446 400  €  

1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ........................ 424 500 € 

Podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej  

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane 

z príjmov  fyzických osôb (tzv. podielové dane) je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos 

dane sa rozdeľuje podľa kritérií podľa nariadenia vlády č. 623/2007 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve, ktorých rozpis je zverejnený Ministerstvom financií SR.  

1.1.2. Daň z nehnuteľnosti ...................................................................................   9 500 € 

Príjmy v roku          2015 
€ 

        2016 
€ 

2017 

€ 

Bežné príjmy 523 650 544 596 550 433,10 

          - daňové príjmy 446 400   

          - nedaňové príjmy   26 600   

          - transfery verejnej správy   50 650   

Kapitálové príjmy            0   

Finančné operácie 176 000   

 

Príjmy spolu 

699 650   



Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Člení sa na daň z pozemkov, daň zo 

stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru 

zdaňovacieho obdobia. Nerozpočtujú sa nedoplatky na týchto daniach z minulých rokov. 

1.1.3. Daň za psa ….................................................................................................... 300 €      

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes 

umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes so 

špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

1.1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva ......................................................  200 € 

 Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, 

stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie 

vozidla).  

1.1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad .....................   12 000 € 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona 

č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce. Nerozpočtujú sa nedoplatky na tomto poplatku z minulých rokov. 

1.2. Nedaňové príjmy ............................................................................................ 26 600 €  

1.2.1. Príjmy z prenajatých budov ........................................................................ 7 000 € 

 Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom bytových domov.  

1.2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov...................................................................    800 € 

 Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom bytových domov.  

1.2.3. Správne poplatky ..........................................................................................    500 € 

  Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, 

osvedčovanie podpisu a kópie dokumentu, za vydanie rybárskych  lístkov, územné a stavebné žiadosti  

a pod. 

1.2.4. Cintorínske poplatky .....................................................................................   200 € 

 Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne. 

1.2.5. Režijné náklady ............................................................................................. 2 300 € 

 Platby za výdavky na prípravu jedál v ŠJ pre cudzích stravníkov  (energie, mzdy a odvody). 

1.2.6. Platby za pripojenie na internet ..................................................................  4 800 € 

 Poplatok za pripojenie sa odberateľa  na obecnú WiFi internetovú sieť ( v súčasnosti 

neobmedzené pripojenie poplatok mesačne 7 € ). 

1.2.7. Za odpadové nádoby ......................................................................................  100  € 

 Príjem za odpredaj popolníc 110 litrových ( 13,30 € ). 

1.2.8. Poplatky za stočné .......................................................................................   9 000 € 

 Príjem za odvádzanie odpadových vôd  verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej 

ČOV. Nerozpočtujú sa nedoplatky za minulé roky na poplatku za odvádzanie odpadových vôd  

verejnou kanalizáciou a ich vyčistenie na obecnej ČOV. 

1.2.9. Poplatky MŠ ....................................................................................................   300 € 

 Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ. 

1.2.10. Poplatky MŠ – darovací príspevok rodičov detí v MŠ ................................ 1 000 € 

 Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ. 

1.2.11. Úroky    ..........................................................................................................    200 € 

  Príjmy z finančných účtov vedených v banke.   

1.2.12. Ostatné príjmy od FO  .................................................................................       300 € 

 Príjmy za nájom majetku obce, za prenájom obecných priestorov a iné náhodne príjmy. 

1.3. Transfery verejnej správy   ..............................................................................  50 650 € 

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2014 budú realizované v nasledujúcej 

štruktúre: 

1.3.1. Dotácia – refundácia nákladov na NP TSP  ..................................................... 32 000 € 



1.3.2. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ......................            600 €                                     

1.3.3. Dotácia na prenesený výkon št. sp. v oblasti ŽP ........................................              50 € 

1.3.4. Dotácia na predškolskú výchovu ................................................................        4 500 € 

1.3.5. Dotácia na predškolskú výchovu ................................................................      13 500 € 

2.  Kapitálové    príjmy .......................................................................................        0,00   €          

3.  Finančné operácie ..........................................................................................    176 000 € 

 

  

VÝDAVKY 

  

Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry na rok 2015:  

 

Celkový sumár bežných 

výdavkov podľa rokov 
2015 2016 2017 

Rozpočet výdavkov  (v €) 350 830 318 854 322 067 

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola   

Rozpočet programu (v €) 99 380 103 355 104 349 

Program 2:  Služby občanom  

Rozpočet programu (v €) 25 470 26 489 26 744 

Program 3: Odpadové hospodárstvo  

Rozpočet programu (v €) 36 250 37 688 38 063 

Program 4: Vzdelávanie   

Rozpočet programu (v €) 106 370 106 617 107 898 

Program 5: Šport   

Rozpočet programu (v €) 11 400 11 856 11 970 

Program 6: Kultúra   

Rozpočet programu (v €) 3 700 3 848 3 885 

Program 7: Prostredie pre život  

Rozpočet programu (v €) 27 770 28 881 29 159 

Program 8: Sociálne služby   

Rozpočet programu (v €) 40 490 3 120 3 150 

Kapitálové výdavky 

podľa rokov 
2015 2016 2017 

Rozpočet programu (v €) 320 320 0 0 

Finančné operácie 2015 2016 2017 

Rozpočet programu (v €) 28 500 0 0 

Výdavky spolu podľa 

rokov 
2015 2016 2017 

Rozpočet programu (v €) 699 650 313 569 316 581 

 

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 

Trvalo udržateľný rozvoj obce Ostrovany a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre 

vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového 

života, vzdelávania a bezpečnosti. 



Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na  efektívnosť  

pri vynakladaní verejných zdrojov obce a zároveň na  prezentovanie zámerov samosprávy obce. 

Plnením cieľov vytvára Obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých 

obyvateľov obce v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré 

súvisia s činnosťou manažmentu obce,  poslancov obecného zastupiteľstva, účasti obce v regionálnych 

a celoštátnych organizácií, s riadením  investícií, s územným  plánovaním, daňovou a rozpočtovou 

politikou,  s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít 

manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EU. 

V programe je zahrnutá aj správa a údržba budovy obecného úradu a komunitného centra. 

 

Podprogram 1.1: Manažment  

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s odborným zabezpečením chodu 

obce vo všetkých oblastiach, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, aktivity  a činnosti 

obce súvisiace s administratívnou a správnou agendou obce, rozpočtovou a daňovou politikou obce, 

komplexné vedenie účtovníctva,  kontrolnú a audítorskú činnosť, zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

činnosť hlavného kontrolóra obce a audit hospodárenia obce. Patria sem  výdavky na mzdy a  poistné 

zamestnancov obecného úradu, vrátane starostu a hlavného kontrolóra, cestovné výdavky na pracovné 

cesty zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál – kancelársky materiál, 

nábytok, čistiace potreby a reprezentačné výdavky,  servis a údržba kancelárskej techniky a služby, 

ktoré zahŕňajú audit, poplatky banke a iným subjektom,  prídel do sociálneho fondu , poistné 

hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, povinné vzdelávanie starostu obce a  školenia 

zamestnancov, odmeny členom obecného zastupiteľstva, náklady na prevádzku osobného motorového 

vozidla.   

Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach miest a obcí  

Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, členom Hornotorysského regionálneho združenia 

a MAS Bachureň. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského 

v týchto organizáciách.  

Podprogram 1.3:  Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce 

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu 

a komunitného centra. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na   energie, revízie a údržbu.   

 

Program 2:  Služby občanom  

Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce  

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych 

služieb, vysielanie obecného rozhlasu a údržba verejného osvetlenia, podpora kultúrnych aktivít 

poskytnutím priestorov v miestnom komunitnom centre, podpora športových aktivít, zabezpečenie 

opatrovateľskej služby (podľa potreby) a príspevky a drobné služby pre občanov formou menších 

dobrovoľných prác v spolupráci s ÚPSVR a knižničné služby s bohatým knižným fondom. V rámci 

programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Všetky služby občanom sú 

poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom 

mieste. 

Podprogram 2.1: Správa cintorína  
 Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín, jeho údržbu, správu a prevádzku odborne 

spôsobilou osobou. 

Podprogram 2.2:  Verejné osvetlenie 

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné 

prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, opravy, údržbu a na materiál potrebný 

na jeho prevádzku.   

Podprogram 2.3:   Miestny rozhlas 

 V rámci podprogramu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácii 

obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú 

bežné výdavky na údržbu zrekonštruovaného a zmodernizovaného  obecného rozhlasu.  

Podprogram 2.4:  Požiarna ochrana  
 Podprogram zahŕňa náklady na materiál a za výkon preventívnych prehliadok – prevencia proti 

požiarom. 



Podprogram 2.5:  Veterinárna starostlivosť  
 Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov, odchyt túlavých psov 

a iné veterinárne opatrenia. Financujú sa služby za tieto úkony.    

Podprogram 2.6:  Podpora občianskych združení  
 Podprogram predstavuje podporu organizácii a združení v obci  na využitie voľného času detí, 

mládeže, dospelých a rodákov z obce. Financujú sa aktivity  týchto organizácii a združení.    

 

Program 3:  Odpadové hospodárstvo  

Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva.. 

 Obec Ostrovany je v zmysle platných právnych predpisov povinná  zabezpečovať činnosti 

spojené s nakladaním a likvidáciou komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iných 

odpadov na svojom území od fyzických a právnických osôb. Ďalej tento program zahŕňa činnosti 

a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci. 

Podprogram 3.1: Odvoz a zneškodňovanie odpadu 

 Obec zabezpečuje likvidáciu odpadov spojenú so zberom, vývozom a uložením komunálneho 

odpadu na  skládku odpadu, separovaný zber druhotných surovín (sklo, plasty, elektroodpad, 

nebezpečné odpady) a veľkoobjemový odpad. Z rozpočtu obce  sú vyčlenené finančné prostriedky na  

bežné výdavky spojené s touto činnosťou a na nákup odpadových nádob.  

Podprogram 3.2:  Správa a údržba kanalizácie a ČOV 

 Obec vlastní a spravuje obecnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd, na ktorej je 

zamestnaný na 3 hodiny denne jeden zamestnanec. Prevádzkovateľom obecnej kanalizácie a ČOV je 

EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Veľký Slavkov.  Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky 

na mzdy a odvody zamestnanca v nepretržitej týždennej prevádzke, platby za spotrebovanú elektrickú 

energiu, náklady na materiál (čistiace a dezinfekčné prostriedky, náhradné diely ...), údržbu kanalizácie 

a platby za prevádzkovanie a povinné rozbory odpadových vôd. 

 

Program 4:  Vzdelávanie   

Kvalitný predškolský systém pre potreby obce Ostrovany. 

 Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších 

– deti v predškolskom veku. Obec Ostrovany zabezpečuje prevádzku materskej školy a školskej 

jedálne. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej 

školy a zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva o výchove 

a vzdelávaní  a vyhlášky o materskej škole.  

Podprogram 4.1:  Materská škola 

 V podprograme sú všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu 

materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy. Finančné 

prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do 

poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako je elektrická energia, plyn, poštové 

a telekomunikačné služby, všeobecný materiál  a údržba materskej školy a školskej jedálne . 

Podprogram 4.2:  Školská jedáleň pri MŠ 

Podprogram zahŕňa výdavky  na mzdy a odvody pracovníkov školskej jedálne. Ostatné bežné 

výdavky sú zahrnuté v podprograme Materská škola.  

 

Program 5:  Šport   

Vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce. 

 V programe sa zabezpečuje údržba športových zariadení obce, ktoré využíva verejnosť, 

podporujú sa športové kluby a masové športové podujatia.    

Podprogram 5.1:  Rekreačný  a klubový  šport 

 Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu športovísk, energie a bežnej dotácie pre telovýchovnú 

jednotu, tiež  podporované športové akcie v obci, alebo s obcou súvisiace.  

 

Program 6:  Kultúra   

Udržanie  kultúry a spoločenských aktivít pre každého. 



Program predstavuje aktivity a činnosti súvisiace so zabezpečením kultúrnych potrieb občanov 

– organizáciu  kultúrnych, spoločenských a spoločensko-športových akcií pre občanov a návštevníkov 

obce a  prevádzkovanie knižnice. 

Podprogram 6.1:  Knižnica 

  V podprograme sú vyčlenené  finančné prostriedky na odmenu pre knihovníka a nákup 

knižničného fondu do obecnej knižnice.  

Podprogram 6.2:    Kultúrne  a športové  podujatia 

 Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením a organizáciou  

kultúrnych, spoločenských a spoločensko-športových akcií pre deti, mládež a dospelých obce 

a návštevníkov obce ako napr.  osláv Dňa matiek, deň detí, podujatia k mesiacu úcty k starším, 

vianočného a novoročného stretnutia občanov a detí, osláv jubilujúcich občanov nad 60 rokov, 

spoločensko-športového dňa obce, futbalových turnajov a pod.  

 

Program 7:  Prostredie pre život 

Príjemné a zdravé prostredie pre život prácu a oddych občanov a návštevníkov obce Ostrovany. 

 Program zahŕňa činnosti a aktivity pre udržanie a skvalitnenie životného prostredia pre život 

obyvateľov a návštevníkov obce. Zahrnuté sú činnosti v oblasti údržby verejnej zelene a verejných 

priestranstiev, rozvoja obce a bývania. 

Podprogram 7.1:   Verejná zeleň  

  Podprogram zahŕňa materiálne výdavky na údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev 

v obci ako aj náklady na revitalizáciu zelene v obci.  

Podprogram 7.2:  Rozvoj  obce 

  Podprogram zahŕňa náklady  na pohonné hmoty a mazivá pre stroje a zariadenia, ktoré 

používa obec v súvislosti s údržbou komunikácii v zime, motorového kosenia majetku obce, 

povinného poistenie týchto strojov a zariadení, náklady na prepravné služby súvisiace s drobnou 

výstavbou v obci, ktoré sa zabezpečujú nezamestnanými v rámci MOS ( aktivačná činnosť) na základe 

dohody s ÚPSVaR, financie na výdavky súvisiace s koordinátormi, nákup náradia a materiálu. Ďalej 

mzda, odvody a stravné pre údržbára obce, ktorý je v pracovnom pomere  v kumulovanej funkcii 

koordinátora AČ a  má na starosti aj riadenie MOS.   

Sú tu zahrnuté aj výdavky pre prevádzkovateľa WiFi obecnej internetovej siete, ktoré sa 

refundujú z poplatkov za pripojenie na internetovú sieť občanmi obce. 

Výdavky na geometrické plány v súvislosti s nakladaním s majetkom obce a výstavbou v obci.  

Podprogram 7.3:  Bývanie 

  Podprogram zahŕňa náklady  na elektrickú energiu a údržbu a opravy bytových domov 

v rómskej osade. 

 

Program 8:  Sociálne služby 

Pomoc samosprávy  pre obyvateľov obce Ostrovany. 

Program zahŕňa aktivity súvisiace so starostlivosťou o deti, dôchodcov a sociálne odkázaných 

občanov.  

Podprogram  8.1:  Starostlivosť o sociálne odkázaných  občanov 

  Podprogram zahŕňa náklady na realizáciu Národného projektu terénnej sociálnej práce v obci – 

dvaja terénni sociálny pracovníci a dvaja asistenti a služby spojené so stravovaním dôchodcov 

v školskej jedálni. 

Podprogram  8.2:   Jednorazové  dávky  sociálnej  pomoci 

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na poskytovanie jednorazových dávok sociálnej 

pomoci pre občanov v núdzi a jeho súčasťou sú výdavky pre deti umiestnené v detských domovoch.  

Príspevky sa poskytujú podľa Zásad, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo max. vo výške 100 €. 

Finančný príspevok sa poskytuje na základe žiadosti. 

 

 

 

 

 

 



Ciele a merateľné ukazovatele rozpočtu obce na rok 2015 
 

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 

 

Podprogram 1.1: Manažment  

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Kontinuita rozvoja obce 

 

- Účinné a kontinuálne riadenie 

obecného úradu 

-  Funkčná pravidelná a plynulá 

činnosť  samosprávnych orgánov 

obce 

- Účinné napĺňanie rozhodnutí OZ 

 

-  Súlad činností obce s právnymi 

predpismi 

-  Dôsledná nezávislá kontrola 

hospodárenia obce 

- Predpokladaný počet podaných 

projektov a žiadostí o cudzie zdroje 

- Počet porád starostu s pracovníkmi 

obce za mesiac 

-Počet zasadnutí obecného 

zastupiteľstva 

 

- Percento splnených úloh uložených  

OZ v stanovenom termíne 

- Počet uskutočnených kontrol za rok 

hlavným kontrolórom obce 

- Počet auditov hospodárenia obce 

 

5 

 

1 

 

5 

 

 

100% 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach miest a obcí  

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Prístup k aktuálnym trendom 

v riedení samosprávy a účasť obce na 

zasadnutiach týchto združení 

 

- Počet združení, v ktorých je obec 

členom 

- Počet účastí na zasadnutiach týchto 

združení 

3 

4 

 

 
Podprogram 1.3:  Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

- Transparentné nakladanie s majetkom 

obce 

- počet revízií- PO, ELI, kotly 3 

 
 

Program 2:  Služby občanom  

 

Podprogram 2.1: Správa cintorína  

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

- Správa, prevádzkovanie a údržba 

cintorína  

- počet udržiavaných hrobových miest 

- výmera udržiavanej plochy 

22 

4200 m
2
 

 

Podprogram 2.2:  Verejné osvetlenie 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Efektívna prevádzka a funkčné 

verejné osvetlenie v obci  

 

- Počet prevádzkovaných svetelných 

bodov 

- Celková svietivosť svetelných 

bodov  

67 

99% 

 

 

 

 



Podprogram 2.3:   Miestny rozhlas 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- kvalitná informovanosť obyvateľov 

o aktuálnom dianí v obci 

- Počet reproduktorov v obci  

- Pokrytie obce vysielaním v MR 

50 

100% 

 

 

Podprogram 2.4:  Požiarna ochrana  

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Minimalizovať riziko vzniku 

požiarov na území obce 

- Počet realizovaných prehliadok 

budov za rok 

3 

 

 

 

Podprogram 2.5:  Veterinárna starostlivosť  

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Likvidácia epidemiologicky 

nebezpečných hlodavcov a ochrana 

životných podmienok obyvateľov  

- odchyt túlavých psov 

- počet plánovaných zásahov počas 

roka  

- podľa potreby 

2 

 

 

 

Podprogram 2.6:  Podpora občianskych združení  

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- podpora voľnočasových aktivít detí 

a mládeže  

- podpora spoločenských stretnutí 

obyvateľov obce a rodákov 

- počet plánovaných podujatí počas 

roka  

- počet stretnutí 

4 

 

3 

 

 

Podprogram 2.7:  Bývanie 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Starostlivosť o nájomne byty v obci - Počet bytov 16  

 

 
Program 3:  Odpadové hospodárstvo  

 

Podprogram 3.1: Odvoz a zneškodňovanie odpadu 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Odvoz komunálneho odpadu 

a separovaného odpadu z obce 

- Objem vyprodukovaného odpadu za 

rok v tonách 

- Podiel vyseparovaného odpadu z  

komunálneho odpadu za rok  

140 

 

10% 

 

 

 

Podprogram 3.2:  Správa a údržba kanalizácie a ČOV 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Zlepšenie životného prostredia 

a čistota podzemných vôd 

 

- Počet napojených domácností na 

verejnú kanalizačnú sieť  

- Počet nových prípojok na verejnú 

kanalizačnú sieť v roku 

77% 

 

5 

 

 



Program 4:  Vzdelávanie   

 

Podprogram 4.1:  Materská škola 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- kvalitná výchova detí v MŠ  

- príprava detí v predškolskom veku 

na vstup do ZŠ. 

- Spokojnosť rodičov detí 

- Počet zaškolených detí vo veku 5-6 

rokov  

100% 

32 

 

 

 

Podprogram 4.2:  Školská jedáleň pri MŠ 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Vyvážené a zdravé stravovanie 

v školskej jedálni pre deti  

- Počet odobraných jedál v roku 10 300   

 

 
Program 5:  Šport   

 

Podprogram 5.1:  Rekreačný  a klubový  šport 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Športové podujatia pre deti, mládež 

a dospelých 

- Vhodné podmienky pre rozvoj 

telesnej kultúry a športu 

- Počet zorganizovaných podujatí za 

rok 

- Počet podporených druhov športov 

za rok 

5 

 

3 

 

 

 
Program 6:  Kultúra   

 
Podprogram 6.1:  Knižnica 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- knižné služby pre občanov obce   

- dostupnosť literatúry pre všetky 

vekové a sociálne vrstvy 

- počet členov knižnice 

- počet novozakúpených kníh za rok 

 

80 

60 

 

 

 

Podprogram 6.2:    Kultúrne  a športové  podujatia 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Podpora organizovania 

spoločensko-kultúrnych podujatí 

v obci pre každú vekovú kategóriu   

- Možnosti organizovania rôznych 

aktivít pre komunitné skupiny 

- Počet usporiadaných podujatí 

 

 

- Počet aktivít záujmových združení 

za rok 

10 

 

 

4 

 

 

 

 
Program 7:  Prostredie pre život 

 

Podprogram 7.1:   Verejná zeleň  

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Údržba verejnej zelene a verejných 

priestranstiev v obci 

- Revitalizácia plôch zelene v obci   

- Celková udržiavaná plocha verejnej 

zelene a verejných priestranstiev v m
2
 

- Počet ks vysadených drevín za rok 

40000 m
2
 

 

100 

 

 

Podprogram 7.2:  Rozvoj  obce 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 



- Udržať pracovné návyky u 

dlhodobo nezamestnaných občanovi 

- Počet dlhodobo nezamestnaných 

zapojených do aktivačnej činnosti 

360  

 

 
Program 8:  Sociálne služby 

 

Podprogram  8.1:  Starostlivosť o starých občanov 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Stravovanie pre občanov 

poberajúcich starobný a invalidný 

- Počet dôchodcov odoberajúcich 

obedy zo školskej jedálne  

6 

 

 

 

 

Podprogram  8.2:   Jednorazové  dávky  sociálnej  pomoci 

Cieľ  

 

Merateľný  

ukazovateľ 

Plánovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

- Pomoc sociálne slabším 

obyvateľom obce v zložitých 

sociálnych situáciách 

- Účinná pomoc rodinám na 

zmiernenie hmotnej núdze 

- Predpokladaný počet poberateľov 

príspevkov za rok spolu  

 

- Počet poberateľov dávky pre rodiny 

s deťmi za rok spolu 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

K  NÁVRHU ROZPOČTU OBCE  OSTROVANY   NA ROKY  2015-2017   

                             A 

K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2015 

 

V zmysle  § 18  ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z.z.. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2015. 

Stanovisko je spracované na základe návrhu rozpočtu výdavkov na rok 2015 v programovom 

členení , návrhu viacročnému rozpočtu obce na roky 2015-2017 dôvodovej správy k  návrhu rozpočtu 

obce na rok 2015 – 2017 a návrhu na uznesenie, ktoré  bolo zverejnené  spôsobom obvyklým v zmysle 

zákona 369/1990 Z.z. na úradnej tabuli  a webovej stránke obce. 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA. 

Pri spracovaní  stanoviska som vychádzala z posúdenia z predloženého návrhu rozpočtu obce na rok 

2015 a viacročného programového rozpočtu na roky 2015-2017 

1.Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými predpismi 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh 

rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov, nariadení a zásad :  

- č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov  územnej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 3 predmetného zákona je 

určená výška v percentuálnom vyjadrení výnosu dane z príjmov na príslušný rok, 

-č. 369/1990 Z.z.. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , 

- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení zmien a doplnkov,  

- č.597/2003 Z.z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a ostatných súvisiacich predpisov. 

- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 08.12.2004 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa 

stanovuje druhová klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  



- Zásady hospodárenia s majetkom obce Ostrovany a platnými VZN  

 

1.2. Súlad so všeobecno-záväznými nariadeniami obce 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecno-záväznými nariadeniami obce – VZN 

obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady ako aj Zásadami 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

 Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce Ostrovany a na webovej stránke obce 

dňa 27.11.2014 v zákonom stanovej lehote, t.j. viac ako 15 dní pred jeho schválením OZ, v súlade s § 

9 zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu obce: 

Návrh rozpočtu bolo spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s MF  SR  

č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie v neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej 

samosprávy 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na 

roky 2009-2011 MF/11158/2008-411,  uverejnenej vo finančnom spravodajcovi č.2/2011 

  

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 

Návrh rozpočtu obce Ostrovany vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy  

na roky 2015-2017, z vývoja hospodárenia obce –v očakávanej skutočnosti roku 2014 

a z predchádzajúcich sledovaných rokoch uvedených v účtovných výkazoch za uplynulé rozpočtové 

obdobia rokov 2012-2013. 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU OBCE        

 Návrh rozpočtu obce Ostrovany je spracovaný podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územne samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, v členení podľa § 9, ods.1 citovaného zákona na: 

a) rozpočet na príslušný rok 2015 

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku  - 2016 

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – na rok 

2017. Návrh rozpočtu zohľadňuje tvorbu programov, naplnenie ich zámerov a cieľov podľa 

príslušných položiek a pod položiek. Viacročný rozpočet na roky 2015-2017 je zostavený 

v rovnakom členení., v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet 

obce na príslušný rozpočtový rok 2015 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové 

roky majú orientačný charakter, ich ukazovatele, zámery a ciele sa spresňujú v ďalších 

rozpočtových rokoch. 

 

Rozpočet sa člení na: 

a) bežný rozpočet, 

b) kapitálový rozpočet, 

c) finančné operácie. 

Vo viacročnom rozpočte na roky 2015-2017 sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu 

v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným 

a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, právnickým osobám, ktorým sa 

poskytujú prostriedky z rozpočtu obce. 

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOĆTU 

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2015-2017 

a návrhu rozpočtu na rok 2015, ktorý obsahuje východiská tvorby rozpočtu, vývoj príjmovej 

a výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu v predložených kvantitatívnych ukazovateľoch 

podľa programovej štruktúry rozpočtu. Obsahuje jednotlivé programy, podprogramy a prvky 

s príslušnými zámermi a cieľmi programov, podprogramov a prvkov. 

Návrh rozpočtu na rok 2015 je vyrovnaný a predpokladá: 

celkové príjmy:   561 280,00  € 

celkové výdavky: 561 280,00  € 

 



Druhová a typová skladba rozpočtu 

Rok         2015      2016     2017 

PRÍJMY     561 280 477 193 481 782 

Bežné príjmy     461 280 477 193 481 782 

Kapitálové príjmy      

Finančné operácie               100 000      

Rok         2015     2016     2017 

VÝDAVKY     561 280 477 193 481 782  

Bežné výdavky     370 490 368 585 372 141  

Kapitálové výdavky    162 790   80 608 109 641 

Finančné operácie      28 000   28 000   28 000 

Rok         2015       2016     2017 

ROZDIEL           0       0        0 

Bežné výdavky        90 790 108 608 109 641  

Kapitálové výdavky    -162 790 - 80 608 - 81 641 

Finančné operácie        72 000 - 28 000 - 28 000 

 

 Bežný rozpočet je charakterizovaný príjmami  461 280  € a bežnými výdavkami v celkovej 

výške 370 490 €. Bežný rozpočet je prebytkový s finančným prebytkom 90 790 €, ktorý spolu 

s finančnými operáciami 28 000 € vykrýva zostatok hospodárenia z minulého  roka 100 000 €. Bežné 

príjmy sa odvíjajú z týchto základných zdrojov: zo štátneho rozpočtu, vlastných príjmov obce 

a z ostatných nerozpočtovaných príjmov. 

 Rozpočet príjmov: 

Z hľadiska štruktúry predpokladaného objemu príjmov je zrejmé, že podielové dane vo výške 350 000 

€ predstavuje najväčšiu a najvýznamnejšiu zložku návrhu bežného rozpočtu čo sa týka objemu 

finančných zdrojov t.j.75,88 % z bežných príjmov. Predpokladaný objem výnosu dane v roku 2015 

je  na úrovni rozpočtu a očakávanej skutočnosti roku 2014. 

Návrh rozpočtu v čase jeho zostavovania nemal k dispozícií hodnoverné východiskové údaje 

o hlavnom zdroji príjmov – o podieloch daniach z príjmu fyzických osôb, nakoľko ešte nebol 

schválený rozpočet štátu na rok 2015 a tieto dane neboli na jednotlivé obce rozpísané. 

Ako východisko boli zobraté predpokladané podielové dane na rok 2014. Z uvedeného 

dôvodu sa dá predpokladať, že po schválení štátneho rozpočtu a rozpise podielových daní na 

jednotlivé obce bude potrebné vrátiť sa k rozpočtu a prijať podľa týchto údajov rozpočtové 

opatrenie na úpravu rozpočtu. 

Miestne dane a poplatky sú rozpočtované vo výške 42 800 €, na úrovní roku  2014. Ostatné nedaňové 

príjmy 46 900 € vrátane refundácie nákladov na TSP (terénna práca), zohľadňujú skutočnosť roku 

2014. Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií pre rok 2015 sú rozpočtované v objeme 

21 580 € .  

 

   Rozpočet výdavkov: 

   Návrh tvorby rozpočtu vychádza z potrieb, stanovených priorít a zámerov obce pre obdobie 

rokov 2015-2017, ako aj analýzy vývoja plnenia rozpočtu v minulých rokoch.  

Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu 

výdavkov. Navrhovaný rozpočet výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie základných 

funkcií samosprávy ako to ukladá zákon o obecnom zriadení.  

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 má mierny pokles oproti roku 2014. Predpokladaná výška 

výdavkov bežného rozpočtu je nižšia ako sú predpokladané bežné príjmy, čím si obec čiastočne 

vytvára  finančné zdroje na krytie kapitálových výdavkov v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Súčasťou celkového rozpočtu sú aj finančné operácie. Finančné operácie príjmov zahŕňajú 

predpokladaný  prevod z peňažných fondov vo výške 100 000 €. Výdavky 28 000 € vo finančných 

operáciách budú použité na úhradu úverovej istiny, ostatné zdroje na kapitálové výdavky v celkovom 

objeme 162 790 €. 



 

PROGRAMOVÝ ROZPOČET :  
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 4 ods. 5 „rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, 

ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce“ ukladá samosprávam uplatňovať moderné 

metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených 

cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného vynakladania finančných 

zdrojov, ktoré má obec k dispozícií- tzv. programové rozpočtovanie.  

Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v 

nadväznosti na ich priority a alokovanie rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a 

efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2015, 

viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017 je aj Programový rozpočet obce Ostrovany na rok 2015 a 

roky 2016 – 2017. Obec má schválených 8 programov a 21 podprogramov.  

Každý program má stanovený cieľ, zámer, zodpovednosť a merateľný ukazovateľ. 

 Skladba programov:  

Program 1. Manažment, plánovanie a kontrola  

Program 2. Služby občanom  

Program 3. Odpadové hospodárstvo  

Program 4. Vzdelávanie 

Program 5. Šport 

Program 6. Kultúra  

Program 7. Prostredie pre život  

Program 8. Sociálne služby 

 

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2016 – 2017 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zmien a doplnkov nie sú záväzné 

Návrh rozpočtu považujem  za reálne vyjadrenie možnosti dosiahnuť stanovené príjmy, 

z ktorých obec môže plniť zákonom stanovené úlohy, ako aj zabezpečiť primeraný rozvoj obce, preto 

predložený návrh rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2015  o d p o r ú č a m  obecnému 

zastupiteľstvu  s c h v á l i ť   a zobrať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2016-2017. 

 

V Ostrovanoch  dňa 8.12.2014 

            Štelbaská Verona 

Hlavný kontrolór obce 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 12.12.2014 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 9 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie  VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom  poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

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

     drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany s účinnosťou od 1.1.2015 

 

Dôvodová správa: 

 

 

Predkladám návrh VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany na rok 2015. 

Novelou zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (účinnosť od 15.10.2014)  

dochádza k viacerým zmenám a úpravám  tohto zákona. V predloženom návrhu VZN sú premietnuté 

zmeny, ktoré vyplynuli z novely zákona ako aj spresnenia niektorých ustanovení doterajšieho VZN. 

 

Sadzby miestnych daní a poplatku sa nemenia. 

Oslobodenie od dane a poplatku sa ponecháva v rovnakom rozsahu ako doteraz. 

VZN neobsahuje termíny splátok, tieto sú správcom dane určené v rozhodnutí. V daní zo stavieb sa 

vylučuje daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Bytové domy a byty v nich sú vo 

vlastníctve správcu tejto dane, ktorý je od dane oslobodený. 

Vývoz odpadu z obce bude v roku 2015 zabezpečovať spoločnosť Marius Pedersen na skládku 

odpadov v Ražňanoch a ceny za vývoz odpadu zostanú nezmenené, oproti roku 2014, aj v roku 2015. 

 

Podrobnejšie informácie k návrhu VZN budú poskytnuté starostom obce na zasadnutí OZ. 

 

Odporúčam poslancom OZ  VZN si dôkladne preštudovať a prípadné zmeny a doplnky predniesť na 

zasadnutí OZ. 

 

 

 



N   Á  V  R  H 
 

Obecné zastupiteľstvo obce  Ostrovany na  základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona 

SNRč.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona  č.  582/2004  Z. 

z.o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  

odpady v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o miestnych daniach“)  v  y  d  á  v  a   pre   

územie  obce Ostrovany toto 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 

 

č. 1/2015 

 

o  mies tnych  daniach a  o  mies tnom poplatku za  komunálne  

odpady a  drobné stavebné  odpady na území  obce  Ostrovany  

 

ČASŤ PRVÁ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

§  1 

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania 

miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady 

(ďalej len „miestne dane a  poplatok“)   na území obce Ostrovany. 

(2) Obec Ostrovany ukladá na svojom území tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, v súlade s ustanovením §8 ods. 2, §12 ods. 2 a 3, §16 ods. 2, §17 ods.   

     2 b, ods.3 b,d,e a ods. 4, § 99e, 99g a § 103 zákona o miestnych daniach, 

b) daň za psa, v súlade s ustanovením § 25, § 29 a § 103 zákona o miestnych daniach,  

c) daň za užívanie verejného priestranstva, v súlade s § 30, § 31, § 33, §34, § 36 a § 103  

     zákona o miestnych daniach,  

d) daň za predajné automaty a  

e) daň za nevýherné hracie prístroje, v súlade s ustanovením § 47, § 51, § 55, § 59 a § 103    

     zákona o miestnych daniach. 

(3) Obec Ostrovany ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, v súlade s ustanovením § 78, § 82, § 83 a § 103 zákona o miestnych daniach.  

 (4) Zdaňovacím  obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za 

nevýherné hracie prístroje a pre miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je 

kalendárny rok s výnimkami upravenými v ust. § 90 ods. 3 až 6 zákona o miestnych daniach. 

 

ČASŤ DRUHÁ 

MIESTNE DANE 

 

§ 2 

Daň z nehnuteľností 

Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a) daň z pozemkov, 

b) daň zo stavieb. 

§ 3 

Daň z pozemkov 

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona o miestnych daniach. 

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Ostrovany v členení podľa ust. § 6 

ods. 1 zákona o miestnych daniach. Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ust. 

§ 6 ods.2 zákona o miestnych daniach. 



(3) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov. 

Výpočet sa musí vykonať vždy podľa stavu k l. januáru daného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, 

ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane prihliadať nebude, s výnimkou 

prípadov vyplývajúcich zo zákona o miestnych daniach.  

(4) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery  pozemkov v m
2 

a hodnoty  pozemku za 1 m
2
.  

(5) Hodnota pozemkov na území obce Ostrovany v členení do skupín  podľa ust. § 6 ods. 1 

zákona o miestnych daniach je nasledovná : 

a)  0,3651 eur/ m
2
  -  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 

 

b)  0,0454 eur/ m
2
  - trvalé trávnaté porasty  

c)  1,85 eur/ m
2
      -  záhrady 

 

d)  1,85 eur/m
2 

      - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 
 

e)  0,10 eur/m
2 

      -  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a ostatné hospodársky  

                                  využívané vodné plochy. Takto určená hodnota sa použije len vtedy, ak 

                                  daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. 

f)  18,58 eur/m
2
     -  stavebné pozemky 

 

(6) V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje  ročnú sadzbu dane   

z pozemkov v obci  pre jednotlivé skupiny pozemkov nasledovne: 

          a)  0,50 %  - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, 

b)  0,40 %  - záhrady, 

c)  0,40 %  - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,       

d)  0,70 %  - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a ostatné hospodársky  

                      využívané vodné  plochy,  

e)  0,40 %  - stavebné pozemky. 

(7) Ročné sadzby dane z pozemkov uvedené v odseku 6  v ust. § 3 tohto VZN sa nepoužijú pre 

jednotlivé skupiny pozemkov (určené podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach), na ktorých sa 

nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, pre ktoré správca dane v súlade 

s ust. § 8 ods. 4 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane   z pozemkov v obci 1,25 %.  

 

§ 4 

Daň zo stavieb 

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miestnych daniach.  

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Ostrovany, ktoré majú jedno alebo viac 

nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom v členení 

podľa ust. § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach.  

Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.  

Na zaradenie stavby podľa§ 10 odseku 1 zákona o miestnych daniach je rozhodujúci účel jej využitia 

k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby podľa § 10 ods. 3 zákona o miestnych daniach 

(4) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m
2
.  Zastavanou plochou sa rozumie 

pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy 

nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 

(5) Správca dane  v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane 

zo stavieb v obci  za každý aj začatý m
2
  zastavanej plochy nasledovne: 

a)  0,050 eur/m
2
   stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú  

                              stavbu,                                                                                         

b)  0,10 eur/m
2
     stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné  

                   hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej  

                     produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,                                        

c)  0,14 eur/m
2
     stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu                                                                              

d)  0,16 eur/m
2
     samostatne stojace garáže,        

e)  0,40 eur/m
2
      priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

                   stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na  

                 administratívu,                                                                                                    
 

f)  0,80 eur/m
2
     stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie   



                             a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,                               

g)  0,20 eur/m
2
   ostatné stavby  neuvedené v písm. a) až f) .                                                       

(6) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri 

viacpodlažných stavbách príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 

takto:  

      a/ stavby uvedené v odseku 5 písm. a/, c/  v ust. § 4 tohto VZN o 0,040 eura za každé ďalšie   

          nadzemné podlažie, 

      b/ stavby uvedené v odseku 5 písm. e/, f/  v ust. § 4 tohto VZN o 0,17 eura za každé ďalšie   

          nadzemné podlažie. 

(7) Daň zo stavieb sa vypočítava podľa § 12a zákona o miestnych daniach. 

 

§ 5 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

(1) V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach a s ohľadom na miestne podmienky 

v obci správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov nasledujúce pozemky: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, 

b) lesné pozemky od nasledujúceho roka  po vzniku holiny do plánovaného začatia výchovnej 

ťažby (prvej prebierky), 

c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 

d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami. 

(2) V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach  s ohľadom na miestne podmienky 

v obci správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb nasledujúce stavby: 

a)  skleníky. 

(3) V súlade s ust. §17 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane s ohľadom na miestne 

podmienky v obci znižuje daň z pozemkov vo výške 50% na pozemky vo vlastníctve občanov 

starších  ako 70 rokov, ak  tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. 

(4) V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach podľa miestnych podmienok v obci 

znižuje správca dane daň zo stavieb  vo výške 50% na stavby vo vlastníctve občanov s ťažkým 

zdravotným postihnutím alebo  držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a 

občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.  

 

§ 7 

Daň za psa 

 (1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou.  

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely; pes umiestnený 

v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím.                                                        

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa, alebo držiteľom 

psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  

(3) Základom dane je počet psov.  

(4) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.  

(5) V súlade s ust. § 25   a § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane 

3 eura za  jedného psa a kalendárny rok.  

(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká 

posledným  dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.  

(7) Správca dane  v súlade s ust. § 29 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane za psa 

psa, ktorého vlastní alebo používa občan osamelo žijúci vo veku nad 70 rokov. 

 

§ 8 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 

(2) Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti 

prístupné pozemky vo vlastníctve obce Ostrovany, a to: 



a) miestne komunikácie v celej svojej  dĺžke a v šírke, pol metra za zvýšenými obrubami  

             chodníkov alebo zelených pásov, chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov. t.j.   

              parcely KN C číslo 6/6, 67, 171, 198, 207/2, 270, 289, 299, 347, 368, 450, 454, 

         b) športoviská a iné plochy vo vlastníctve obce parcely KN C číslo 2/1, 69, 507 a 508. 

(3) Verejným priestranstvom na účely tejto dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa 

osobitného zákona.  

(4) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa na účely dane za užívanie verejného 

priestranstva  rozumie: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,   

b) umiestnenie stavebného zariadenia,  

c) umiestnenie predajného zariadenia,  

d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,  

e) umiestnenie skládky,  

f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod. 

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s 

odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

(5) Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, 

ktorá verejné priestranstvo užíva. 

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva 

v m
2
. 

(7) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.  

(8) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33  a  § 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane: 

       a) vo výške 0,15 eura za  každý  aj začatý m
2  

osobitne  užívaného verejného priestranstva na 

každý aj začatý deň, ak sa verejné priestranstvo používa na účely uvedené v odseku 4 písm. b/ 

a e/ v ust. § 8 tohto VZN, 

          b) vo výške 0,33 eura za  každý  aj začatý m
2  

osobitne  užívaného verejného priestranstva na 

každý aj začatý deň, ak sa verejné priestranstvo používa na účely uvedené v odseku 4 písm. a/ 

a c/ v ust. § 8 tohto VZN. 

          c) vo výške 0,25 eura za  každý  aj začatý m
2  

osobitne  užívaného verejného priestranstva na 

každý aj začatý deň, ak sa verejné priestranstvo používa na účely uvedené v odseku 4 písm. d/ 

a f/ v ust. § 8 tohto VZN. 

(9) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitého užívania verejného priestranstva a zaniká 

dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.  

(10) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva písomne 

správcovi dane najneskôr v deň,  kedy  sa užívanie verejného priestranstva začalo.  

V písomnom oznámení daňovník uvedie okrem totožnosti aj účel a dobu použitia verejného 

priestranstva. 

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva 

skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr do 2 dní odo dňa 

skončenia užívania verejného priestranstva. 

(11) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je 

splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane 

a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. 

(12) Od dane za užívanie verejného priestranstva je, v súlade s ust. § 36 zákona o miestnych 

daniach,  oslobodené: 

      a/  za  kultúrnu   a  športovú   akciu  usporiadanú   na  verejnom priestranstve bez vstupného     

           alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely, 

      b/ za skládku tuhých  palív, umiestnenie stavebného zariadenia a materiálu,  ktoré  právnická      

          alebo fyzická osoba odstráni  z verejného  priestranstva do  72 hodín  od jej  založenia a verejné 

priestranstvo uvedie do pôvodného stavu. 

 

§ 9 

Daň za predajné automaty 

(1)  Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 



odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej 

dopravy. 

(2)  Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

(3)  Základom dane je počet predajných automatov. 

(4)  Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47  a  § 51 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane 

vo výške 100 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

(5)  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa 

ukončilo jeho prevádzkovanie. 

(6)  Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.  

(7)  Na účely dane je daňovník povinný viesť evidenciu predajných automatov s uvedením: 

- identifikačné údaje o predajnom automate napr. výrobné číslo 

- miesto jeho umiestnenia (prevádzkovania) 

- dátum začatia prevádzky automatu 

(8)  Správca dane určuje spôsob identifikácie predajných automatov podľa výrobného čísla.      

 

§  10 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 

prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované 

v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).   

(2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.  

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje  

       prevádzkuje. 

(4) Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.  

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, 

v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 

(6) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.  

(7) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach,  sadzbu dane 

100 eur za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok. 

(8) Na účely dane z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť preukaznú 

evidenciu  obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji: 

a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 

b) miesto prevádzky, 

c) dátum začatia prevádzky nevýherného hracieho prístroja. 

(9) Správca dane určuje spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov podľa výrobného 

čísla.      

ČASŤ TRETIA 

 

§  11 

Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

(1) Miestny poplatok   za  komunálne odpady   a drobné  stavebné   odpady (    ďalej     len „ 

poplatok “) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologický rozložiteľného 

kuchynského odpadu a reštauračného odpadu  a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

(2) Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území  obce 

Ostrovany stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Ostrovany č.  21/2001  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Ostrovany. 

(3) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 2  až 

4 zákona o miestnych daniach.  Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za  komunálne odpady  

a drobné  stavebné   odpady je kalendárny rok. 



(4) Poplatok za odpad od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok 

ručí: 

 a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  

alebo  ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo 

správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí, 

 b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

"platiteľ").   

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; za  

odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ. 

(5) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 

zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne táto skutočnosť. 

(6) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona 

o miestnych daniach, nasledovne: 

 

 vo výške 0,0118 eur za jeden liter  komunálnych  odpadov alebo  drobných stavebných  odpadov 

odpadu likvidovaného prostredníctvom 110 l nádoby. 

Výška poplatku  33,75 eur/rok za každú odpadovú nádobu sa určuje  ako súčin frekvencie vývozov, 

sadzby a objemu zbernej nádoby  a to : 

                                      26 vývozov  x  0,0118 €/liter  x  110 litrov   =  33,748 eur.  

 

(7) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu 

(ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona 

o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom 

osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach názov alebo 

obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné 

číslo, 

b)  uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,  

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach, 

predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.  

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu 

zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.  

(8) Poplatok vyrubuje obec každoročne na celé zdaňovacie obdobie. 

(9) Poplatník je povinný označiť platbu dane platobnými údajmi, ktoré uvedie správca poplatku v 

rozhodnutí, ktorým vyrubí poplatok: číslo účtu správcu dane, kód banky, variabilný symbol, 

konštantný symbol; ak sú uvedené na rozhodnutí aj špecifický symbol a správu pre správcu poplatku.  

 (10) Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú časť 

poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak 

preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ 

Spoločné    ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a 

k dani za nevýherné hracie prístroje 

 

(1) Daňovník je povinný označiť platbu dane platobnými údajmi, ktoré uvedie správca dane v 

rozhodnutí, ktorým vyrubí daň: číslo účtu správcu dane, kód banky, variabilný symbol, 

konštantný symbol; ak sú uvedené na rozhodnutí aj špecifický symbol a správu pre správcu dane. 

 

ČASŤ PIATA 

Spoločné  a  záverečné  ustanovenia 

 

§13 

Spoločné ustanovenia 

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec  prostredníctvom starostu obce a 



poverených zamestnancov obce.  

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá 

hlavný kontrolór obce .  

(3) Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty,  daň za nevýherné hracie prístroje  

možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy len k 1. januáru 

zdaňovacieho obdobia.  

(4) Pri miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavený odpad  sa určia alebo môžu 

zmeniť sadzby poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady, 

ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri znížení alebo 

odpustení poplatku, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 

§ 14 

Záverečné  ustanovenia 

(1) Pokiaľ  toto všeobecne  záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu  miestnych 

daní, poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a 

zákona  č. 563/2009  Z. z.  o  správe  daní (daňový poriadok) a o zmene   a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

(2) Toto všeobecne  záväzné nariadenie  schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch uznesením  

č. .../2014 zo dňa ...12.2014. Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje   

Všeobecne  záväzné nariadenie obce Ostrovany č. 3/2013 zo dňa 16.4.2013 o   miestnych daniach  

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na  území obce Ostrovany  

a to vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov. 

 (3) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v 

Ostrovanoch. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015. 

 

V Ostrovanoch dňa 12.12.2014 

 

 

                  Ing. Cyril Revák v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 12.12.2014 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 10     

 

 

 

K návrhu na prerokovanie zmien a doplnkov poplatku za stočné  na rok 2015 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

A.  s c h v a ľ u j e  

     Zmeny, s účinnosťou od 1.1.2015, VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,  

     vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd v článku 6 takto:  

 

 (2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd je: 

      -  0,412 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,  

      -  0,412 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu, 

      -  0,20 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu    

                            (preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte). 

(5) Výška stočného pre nehnuteľnosti ... 

a) pre bytový fond 

    - byty a domy s výtokmi vody, s WC a s kúpeľňou (sprchovací kút, vaňa) 

       -  s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
  

       -  so samostatným výtokom vody a splachovacím WC a s kúpeľňou(so sprchovacím kútom/ s   

           vaňou a lokálnou prípravou teplej vody) - 34 m
3
. osoba

-1 
. rok

-1
 

    - rekreačné chaty, záhradné domčeky a pod.  

       -  s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
/ dĺžka užívania v priebehu roka  

       -  so samostatným výtokom vody a splachovacím WC a s kúpeľňou(so sprchovacím kútom/ s   

           vaňou a lokálnou prípravou teplej vody) - 34 m
3
. osoba

-1 
. rok

-1
/ dĺžka užívania v priebehu roka 

b) verejné budovy 

    - kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia – 16,4 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
 

    - materská škola s dennou prevádzkou v objekte s výtokom vody a sociálnym zariadením – 8 m
3
 .       

      osoba
-1 

. rok
-1

 

    - školské jedálne s prípravou jedál (s umývacím drezom) – 7,3 m
3
 . priemer. stravník

-1 
. rok

-1
 

    - základná škola  s výtokom vody a sociálnym zariadením – 6,3 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
 

    - spoločenské alebo kultúrne miestnosti – 1,8 m
3
 . návštevník

-1 
. rok

-1
 

    - pohostinstvá – podávanie nápojov – 30 m
3
 . zamestnanec

-1 
. rok

-1 
(ak má zariadenie poskytujúce   

      občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min, pripočíta sa za každú zmenu   

      411 m³. V prípade iného prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.), 
 

    - predajne s čistou prevádzkou vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou    

       v priemere za rok – 12,8 m
3
 . zamestnanec

-1 
. zmena

-1 
. rok

-1
.  

 

                     



Dôvodová správa: 

   

Podľa VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a 

spoplatňovaní spracovania odpadových vôd  je dôvodom na zvýšenie ceny stočného za 1m³ odvedenej 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou  zníženie údajov o predpokladanom množstve spotrebovanej 

vody, ktoré sa získajú zo smerných čísiel spotreby vody na jednu osobu z Vyhlášky MŽP SR č. 

397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným 

vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných 

odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v zmysle neskorších 

predpisov, podľa typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje.  

 

Podľa novely tohto zákona sa zníženie  smerných čísiel spotreby vody na jednu osobu odzrkadlí 

v znížení príjmu na prevádzku ČOV. Preto navrhujem zvýšenie  ceny oproti doterajšej cene na 0,412 

€/ m³ pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu, pre právnické 

osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu a 0,20 €/ m³ pre študentov 

a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu. ÚRSO nám, ako pre regulovaný 

subjekt, na roky 2014 - 2016 potvrdil maximálnu cenu 0,4127 €/ m³ bez dane z pridanej hodnoty. 

AJ napriek  tomuto zvýšeniu ceny bude obec doplácať cca 7,01 € za m³ odpadových vôd čistených 

ČOV. Preto bude potrebné v roku 2015 prehodnotiť návrh regulovanej ceny určenej ÚRSO na ďalšie 

roky. 

Navrhovaná úprava VZN č. 1/2008:  

 

Doterajšie znenie: 

čl. 6  
STOČNÉ  

 
(1) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd vlastníkovi 

verejnej kanalizácie stočné. Výška stočného za 1m³ odpadovej vody je stanovená každoročne v tomto 

Všeobecne záväznom nariadení obce, ktoré je schvaľované Obecným zastupiteľstvom pred  koncom 

kalendárneho roka.  

(2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd je: 

      - 0,39 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,  

      - 0,53 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu, 

      - 0,13 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu  

                           (preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte). 

 (5) Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu z iných zdrojov (studňa) ako z verejného 

vodovodu sa vypočíta vynásobením predpokladaného množstva (m³) spotrebovanej vody a ceny za        

1 m³. Údaje o predpokladanom množstve spotrebovanej vody sa získajú zo smerných čísiel spotreby 

vody na jednu osobu z Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní 

množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd, o spôsobe 

výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach 

spotreby vody, podľa typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje.  

Množstvo vody   sa stanovuje:  

a) pre bytový fond 

    - byty a domy s výtokmi vody, s WC a s kúpeľňou (sprchovací kút, vaňa) 

       -  s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
  

       -  so zariadením na ohrev vody (prietokový ohrievač, elektrický bojler, iné ) -55 m
3
 . osoba

-1
. rok

-1
 

    - rekreačné chaty, záhradné domčeky a pod.  

       -  s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
/ dĺžka užívania v priebehu roka  

       -  so zariadením na ohrev vody (prietokový ohrievač, elektrický bojler, iné ) - 55 m
3
. osoba

-1 
. rok

-1
 

           / dĺžka užívania v priebehu roka 

b) verejné budovy 

    - kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia – 20 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
 

    - materská škola s dennou prevádzkou v objekte s výtokom vody a sociálnym zariadením – 8 m
3
 .       

      osoba
-1 

. rok
-1

 



    - školské jedálne s prípravou jedál (s umývacím drezom) – 8 m
3
 . priemer. stravník

-1 
. rok

-1
 

    - základná škola  s výtokom vody a sociálnym zariadením – 7 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
 

    - spoločenské alebo kultúrne miestnosti – 2 m
3
 . návštevník

-1 
. rok

-1
 

    - pohostinstvá – podávanie nápojov – 30 m
3
 . zamestnanec

-1 
. rok

-1 
(ak má zariadenie poskytujúce  

      občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min, pripočíta sa za každú zmenu  

      525 m³. V prípade iného prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.). 
 

 

Navrhované úpravy znenia čl. 6:  

 

(2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd je: 

      -  0,412 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,  

      -  0,412 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu, 

      -  0,20 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu    

                            (preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte). 

(5) Výška stočného pre nehnuteľnosti ... 

a) pre bytový fond 

    - byty a domy s výtokmi vody, s WC a s kúpeľňou (sprchovací kút, vaňa) 

       -  s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
  

       -  so samostatným výtokom vody a splachovacím WC a s kúpeľňou(so sprchovacím kútom/ s   

           vaňou a lokálnou prípravou teplej vody) - 34 m
3
. osoba

-1 
. rok

-1
 

    - rekreačné chaty, záhradné domčeky a pod.  

       -  s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
/ dĺžka užívania v priebehu roka  

       -  so samostatným výtokom vody a splachovacím WC a s kúpeľňou(so sprchovacím kútom/ s   

           vaňou a lokálnou prípravou teplej vody) - 34 m
3
. osoba

-1 
. rok

-1
/ dĺžka užívania v priebehu roka 

b) verejné budovy 

    - kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia – 16,4 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
 

    - materská škola s dennou prevádzkou v objekte s výtokom vody a sociálnym zariadením – 8 m
3
 .       

      osoba
-1 

. rok
-1

 

    - školské jedálne s prípravou jedál (s umývacím drezom) – 7,3 m
3
 . priemer. stravník

-1 
. rok

-1
 

    - základná škola  s výtokom vody a sociálnym zariadením – 6,3 m
3
 . osoba

-1 
. rok

-1
 

    - spoločenské alebo kultúrne miestnosti – 1,8 m
3
 . návštevník

-1 
. rok

-1
 

    - pohostinstvá – podávanie nápojov – 30 m
3
 . zamestnanec

-1 
. rok

-1 
(ak má zariadenie poskytujúce   

      občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min, pripočíta sa za každú zmenu   

      411 m³. V prípade iného prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.), 
 

    - predajne s čistou prevádzkou vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou    

       v priemere za rok – 12,8 m
3
 . zamestnanec

-1 
. zmena

-1 
. rok

-1
.  

 

Ďalším problémom, na ktorý som poukazoval už v predchádzajúcich obdobiach je, že domácnosti sú 

pripájané na zdroj vody, ktorého vlastníkom je VVS, a.s., Košice a majú aj vlastný zdroj vody 

(studňu). Nastávajú prípady, ktoré riešime v predmetnom VZN č. 1/2008 v čl. 6 a to: 

- ak je zdrojom vody  len voda odobratá z verejného vodovodu: 

(3) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich len voda 

odobratá z verejného vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa § 3 Vyhlášky 

MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej 

verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd, o spôsobe výpočtu množstva 

vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, podľa 

typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje (ďalej len Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z.). 

- ak je zdrojom vody  voda odobratá z rôznych zdrojov vody: 

(4) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich voda 

odobratá z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej 

kanalizácie súčtom: 

 a) množstiev meranej odobratej vody zo všetkých týchto zdrojov vody, ak sa množstvo odobratej 

vody z týchto zdrojov vody meria,  



 b) množstiev meranej odobratej vody a určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods. 

6 a 9 Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ak sa množstvo odobratej vody meria len z jedného alebo z 

viacerých týchto zdrojov vody,  

 c) množstiev určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods. 6 a 9 Vyhlášky MŽP SR 

č. 397/2003 Z.z., ak sa množstvo odobratej vody z týchto zdrojov vody nemeria. 

- ak je zdrojom vody  voda zo studne: 

(5) Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu z iných zdrojov (studňa) ako z verejného 

vodovodu sa vypočíta vynásobením predpokladaného množstva (m³) spotrebovanej vody a ceny za        

1 m³. Údaje o predpokladanom množstve spotrebovanej vody sa získajú zo smerných čísiel spotreby 

vody na jednu osobu z Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní 

množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd, o spôsobe 

výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach 

spotreby vody, podľa typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje.  

 

Nastáva problém ako zabezpečiť objektívnosť, že: 

1. voda je iba z verejného vodovodu,  

2. množstvo vody z vlastného zdroja (studne), pri výpočte stočného, ak sa voda čerpá z rôznych 

zdrojov vody.    
 

Navrhujem, aby bolo prijaté opatrenie vo VZN, že studničné vody musia byť taktiež merané 

kalibrovaným vodomerom zapečateným obcou. Toto opatrenie by zaručovalo objektívnosť pri výpočte 

stočného a meraní spotreby vody v domácnostiach. 

 

Prípadné návrhy k riešeniu predmetnej problematiky stočného predniesť na zasadnutí OZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 12.12.2014 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 11 

 

 

 

K návrhu  na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií 

na úseku školstva v roku 2015. 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 
A. Schvaľuje  
Zmeny a doplnky VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva pre rok 2015. 

 

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. 

Zmenou hore uvedeného zákona sa zmenili školské strediská záujmovej činnosti na centrum voľného 

času. Od 1.1.2013 rozdeľovanie výnosu dane sa pre centrá voľného času použijú údaje 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. Doteraz sa na rozdeľovanie 

výnosu dane používali údaje - počty žiakov prihlásených do centra voľného času – školského strediska 

záujmovej činnosti.  

 

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 40 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.“. 

 

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 2014 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 2014 a ročnej dotácie na 

jedno dieťa. 

3) Z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR na svojej internetovej stránke pre rok 2015 

vyplýva:  

- Predpokladaný podiel na DPFO pre rok 2015 za SR v €:  1 442 032 000  

- Prepočítaný počet detí a žiakov podľa stavu k 15.9.2014 za SR: 8 732 114,90 

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 (1 442 032 000 /8 732 114,90) = 66,06 €  

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 

68 x 27,3 = 1856,40 (prepočítaný počet detí), 

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

1856,40 x 66,06 = 122 633,78 € 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 

68 x 1,8 = 122,40 (prepočítaný počet detí), 

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

122,40 x 66,06 = 8 085,74 € je ročná dotácia pre obec napočítaná do DPFO. 

 

Dotácie na správu školských objektov materskej 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 2014. 

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

k 15. septembru 2014 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, 

68 x 1,5 = 102 (prepočítaný počet detí) 

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

102 x 66,06 = 6 738,12 € je ročná dotácia pre obec do DPFO. 

 

 

Ostrovany   december 2014 

 



N Á V R H 

zmeny a doplnku  
 

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 2015 takto 

 

§ 8 

Záverečné  ustanovenia 

(1) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v 

Ostrovanoch. 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením 

číslo 43/2011 dňa 1.12.2011 a nadobúda účinnosť 1.12.2011.  

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto 

VZN. 

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

číslo xx/2014 dňa 12.12.2014 a nadobúda účinnosť dňom schválenia pre rok 2015.  

 

V Ostrovanoch dňa 12.12.2014 

 

                  Ing. Cyril Revák v.r. 

          starosta obce 

 

 

                                                                                                                                   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 2015: 

 

  Škola a školské zariadenie 

 

 

Výška finančných 

prostriedkov 

 

Počet detí 

k 15. 9. 2014 

 

 

Materská škola 

 

 

1856,40 €/ dieťa/rok 

 

            68 

 

 

Školská jedáleň 

 

 

  122,40 €/dieťa/rok 

 

            68 

 

 

Správa školských objektov 

 

6 738,12 €/rok 

 

 

             - 

 

 

CVČ 

 

      40,- €/dieťa/rok 

 

- 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 12.12.2013 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 12 

 

 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2015 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

Obec súhlasí/nesúhlasí s preloženým Ročným plánom kontinuálneho vzdelávania, ktorý tvorí prílohu 

tohto uznesenia.  

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Zamestnávateľovi z ustanovení § 153 ZP vyplýva povinnosť starať sa o prehlbovanie kvalifikácie 

zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zároveň zamestnávateľ prerokuje s príslušným odborovým 

orgánom opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie 

a zvyšovanie. 

            Podľa § 35 ods. (9) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je riaditeľ zodpovedný za kontinuálne 

vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov 

výchovy a vzdelávania alebo z cieľov výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej činnosti školy 

alebo školského zariadenia. 

            V súlade s § 5 ods. 2 písm.. c) a d) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v platnom znení riaditeľ školy je zodpovedný za ďalšie vzdelávanie pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov a odbornú i pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy. 

            Povinnosťou riaditeľa je vydať „ Ročný plán kontinuálneho vzdelávania“ až po vyjadrení 

zriaďovateľa. Jeho návrh predložím na rokovaní OZ. Problematika predmetného plánu bola 

prerokovaná na pedagogickej rade a uvedení pedagogickí zamestnanci súhlasia so štúdiom. 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 12.12.2014 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 13 

 

 

 

K návrhu  zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia – materskej školy  

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 
A. Schvaľuje  
Za člena rady školy  v materskej škole  poslanca OZ ......................................... ako zástupcu 

zriaďovateľa. 

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov, podľa § 25 ods. 5 členom rady školy alebo školského zariadenia (MŠ), ktorých 

zriaďovateľom je obec je delegovaný aj zástupca zriaďovateľa. 

 Z uvedeného dôvodu je potrebné delegovať, najlepšie z poslancov OZ, jedného člena  ako 

zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 12.12.2014 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 14     

 

 

 

 

K návrhu na voľbu (doplnenie) členov komisií obecného zastupiteľstva 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní na základe ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov   

 

A . v o l í 
a) za členov komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  

- ... 

b) za členov komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia  

- ... 

c) za členov komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce 

- ... 

 

Dôvodová správa: 

 

 Podľa uznesenia OZ č. 3/2014 zo dňa 1.12.2014 uložilo OZ predsedom   komisií   obecného   

zastupiteľstva  predložiť  na  nasledujúce   zasadnutie  obecného zastupiteľstva  návrhy   na   

neobsadené    miesta   členov    zriadených   komisií   obecného zastupiteľstva z radov obyvateľov 

obce. 

Obecné  zastupiteľstvo  môže  zriaďovať  komisie  ako  svoje stále alebo  dočasné poradné,  iniciatívne  

a  kontrolné orgány.  Komisie sú zložené  z  poslancov  obecného  zastupiteľstva  a  z  obyvateľov 

obce zvolených obecným  zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo 

( § 15 ods. 1 až 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 

 

 

Predsedovia komisií OZ predložia písomne  návrhy   na   neobsadené    miesta   členov    zriadených   

komisií  obecného zastupiteľstva z radov obyvateľov obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 
 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 12.12.2014 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 15     

 

 

 

 

K návrhu na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a voľba jej členov 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

A.  zriaďuje  

 

      -  komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

B. volí   

  

   Za členov komisie poslancov obecného zastupiteľstva: 

 

    ....................................        - KDH 

    ....................................        - SDKÚ-DS 

    ....................................        - RIS 

    ....................................        - PaS 

    ....................................        - SRÚS 

 

C. žiada 
 

    1. Starostu obce zadefinovať Komisiu OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu pri výkone  

        funkcií verejných funkcionárov v Štatúte obce Ostrovany a Rokovacom poriadku obecného   

        zastupiteľstva 

    2. Starostu obce zvolať 1. zasadnutie Komisie OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu  pri   

        výkone funkcií verejných funkcionárov  v lehote do  31.1.2015 

    3. Starostu obce a členov Komisie OZ v Ostrovanoch na ochranu verejného záujmu  pri  výkone   

        funkcií verejných funkcionárov  vypracovať rokovací poriadok, ktorým sa bude  riadiť počas  

        funkčného obdobia 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa: 



 

     Obecné  zastupiteľstvo  môže  zriaďovať  komisie  ako  svoje stále alebo  dočasné poradné,  

iniciatívne  a  kontrolné orgány.  Komisie sú zložené  z  poslancov  obecného  zastupiteľstva  a  z  

obyvateľov obce zvolených obecným  zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné 

zastupiteľstvo ( § 15 ods. 1 až 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov). 

 

Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskoršieho predpisu má mať obecné zastupiteľstvo  zriadenú komisiu na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) cit. 

zákona. Minimálny počet členov komisie je 3 zložený zo zástupcov  politických strán a politických 

hnutí v obecnom zastupiteľstve.  

 

Predkladám návrh, aby komisia bola zvolená verejným hlasovaním a to z týchto zástupcov  politických 

strán a politických hnutí zastúpených v obecnom zastupiteľstve : 

 

    Rastislav Švec             - KDH 

    Radoslav Kriška                 - SDKÚ-DS 

    František Červeňák  - RIS 

    Slávka Magdová, Mgr. - PaS 

    Miroslav Dužda                  - SRÚS 

 

Prípadné iné návrhy môžu poslanci OZ predložiť na rokovaní OZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 12.12.2014 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 16 

 

 

 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie  plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok  2015 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

A.  s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrovany v roku 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrovany  december 2014 

  

 

 

 

 

 

 



Plán kontrolnej činnosti  

hlavného kontrolóra obce Ostrovany na rok  2015 

 

 

 V zmysle zákona č.369/1990 Z.z. § 18d  a  zákona 211/2002 Z.z., v znení neskorších 

predpisov,  predkladám  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrovany na rok 

2015  

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je zameraný na kontrolu: 

- zákonnosti,  

- účinnosti, 

- hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými   

   právami obce v nasledovných oblastiach: 

 

I. Plán výkonu kontrolnej činnosti 

 Kontrolná činnosti bude vykonávaná na Obecnom úrade v Ostrovanoch, vo vybraných 

organizáciách riadených OcÚ, ako i u právnických osôb a iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom, 

finančnými prostriedkami OcÚ Ostrovany, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie, 

v rozsahu tohto majetku. 

 

Rozsah kontrolnej činnosti bude zameraný na: 

 

1. Obecný úrad, Materskú školu a Školskú jedáleň v Ostrovanoch: 

a/   Kontrola hospodárenia OcÚ 

- kontrola príjmov a výdavkov, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, 

- kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, dodržiavanie zákona o rozpočtových 

pravidlách, 

- kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných predpisov 

a smerníc, 

- kontrola dodržiavania Zákonníka práce, všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov, 

- kontrola plnenia prijatých opatrení. 

b/  Kontrola ostatných činnosti OcÚ 

-     kontrola plnenia uznesení 

- kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva, 

- kontrola vybavovania žiadostí, sťažností, petícií 

 

2. Kontrola na základe aktuálnych podnetov poslancov obecného zastupiteľstva 
Výkon kontrolnej činnosti na rok 2015 bude aktualizovaný v súlade s požiadavkami obecného 

zastupiteľstva. 

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram bude závisieť od objemu kontrolovanej 

problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly. 

 

3. Plán ostatnej činnosti 

-    spracovanie podkladov resp. pripomienok k nariadeniam s iným materiálom týkajúcich      

     sa  kontroly  a chodu obce, 

- spracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu a stanoviska k záverečnému účtu obce, 

-    vypracovanie stanovísk k úpravám rozpočtu a programovému rozpočtu obce, 

-     vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2014 

 

V Ostrovanoch  12.12.2014 

 

 

 

 

 



Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017

Zdroj Od S TpT Pol Pod Text € € €

41 01116 611 Tarifné platy OcÚ 36 000,00 37 440,00 37 800,00

41 01116 612 Príplatky 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 01116 614 Odmeny 3 200,00 3 328,00 3 360,00

111 01116 614 Odmeny REGOB 540,00 561,60 567,00

41 01116 622 Poistné do SZP 4 500,00 4 680,00 4 725,00

41 01116 625001 Nemocenské poistenie 600,00 624,00 630,00

41 01116 625002 Starobné poistenie 6 000,00 6 240,00 6 300,00

41 01116 625003 Úrazové poistenie 400,00 416,00 420,00

41 01116 625004 Invalidné poistenie 1 500,00 1 560,00 1 575,00

41 01116 625005 Poistenie v nezamestnanosti 500,00 520,00 525,00

41 01116 625007 Poistenie do rezervného fondu 2 500,00 2 600,00 2 625,00

41 01116 631001 Cestovné výdavky 200,00 208,00 210,00

41 01116 632003-1 Telefón, fax, mobil, internet 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 01116 632003-2 Poštové služby 400,00 416,00 420,00

41 01116 633001 Interiérové  zariadenie 300,00 312,00 315,00

41 01116 633004 Prevádzkové stroje a zariadenia 1 500,00 1 560,00 1 575,00

41 01116 633006-1 Kancelárs. Potreby, mater. 300,00 312,00 315,00

41 01116 633006-2 Papier 200,00 208,00 210,00

41 01116 633006-3 Čistiace, hygien. Potreby 100,00 104,00 105,00

41 01116 633006-4 Tlačivá, tlač. Služby 300,00 312,00 315,00

111 01116 633006-5 Materiál REGOB 40,00 41,60 42,00

41 01116 633009 Knihy, noviny a čas 500,00 520,00 525,00

41 01116 633013 Softvér, licencie 300,00 312,00 315,00

41 01116 633016 Reprezentačné 400,00 416,00 420,00

41 01116 634001 Palivá, mazivá osobné mot.voz. 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 01116 634002 Servis, údržba a opravy os.mot.voz. 500,00 520,00 525,00

41 01116 634003 Poistenie os. mot. voz. 500,00 520,00 525,00

41 01116 634005 Karty, známky, poplatky 100,00 104,00 105,00

41 01116 635002 Servis výpočt. techniky 300,00 312,00 315,00

41 01116 635002 Servis softvéru 600,00 624,00 630,00

41 01116 635004 Servis strojov a prístrojov 300,00 312,00 315,00

41 01116 637001 Školenie, kurzy, porady 600,00 624,00 630,00

41 01116 637002 Verejné obstarávanie 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 01116 637003 Inzercia, webové služby 300,00 312,00 315,00

41 01116 636001 Prenájom pozemkov od SPF 200,00 208,00 210,00

Rozpočet obce Ostrovany na rok 2015

Bežné výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
0



41 01116 637005 Audítorské služby 500,00 520,00 525,00

41 01116 637004-1 Rozmnožovanie materiálov 100,00 104,00 105,00

41 01116 637004-2 Výroba úradných pečiatok 100,00 104,00 105,00

41 01116 637004-3 Renovácia tonerov 400,00 416,00 420,00

41 01116 637011 Štúdie, expertízy, posudky 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 01116 637012 Poplatky banke 1 200,00 1 248,00 1 260,00

41 01116 637012 SOZA, konces. popl., ZŤP prídel 300,00 312,00 315,00

41 01116 637012 Splatná daň s príjmu 1 500,00 1 560,00 1 575,00

41 01116 637014 Stravné 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 01116 637015 Poistenie majetku 350,00 364,00 367,50

41 01116 637016 Prídel do SF 300,00 312,00 315,00

41 01116 637023 Kolkové známky 300,00 312,00 315,00

41 01116 637026 Odmeny poslanci 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 01116 637027 Odmeny na základe dohôd 700,00 728,00 735,00

41 01116 641006 Náklady na spoločný obecný úrad 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 0170 651002 Splácanie úrokov z úveru 5 000,00 0,00 0,00

90 430,00 94 047,20 94 951,50

41 01116 642006 Členské príspevky ZMOS, ZOHTR 450,00 468,00 472,50

450,00 468,00 472,50

41 01116 632001-1 Elektrická energia 1 800,00 1 872,00 1 890,00

41 01116 632001-2 Plyn 2 800,00 2 912,00 2 940,00

41 01116 632002 Vodné, stočné 300,00 312,00 315,00

41 01116 637004-4 Revízie - PO,ELI,kotly 600,00 624,00 630,00

41 01116 635006 Údržba budov 3 000,00 3 120,00 3 150,00

8 500,00 8 840,00 8 925,00

99 380,00 103 355,20 104 349,00

41 0840 637004 Prevádzkovanie cintorína 170,00 176,80 178,50

41 0840 635006 údržba cintorína 200,00 135,20 210,00

370,00 312,00 388,50

41 0640 632001 Elektrická energia 6 000,00 6 240,00 6 300,00

41 0640 633006 Všeobecný materiál 100,00 104,00 105,00

41 0640 635006 Opravy, údržba VO 3 000,00 3 120,00 3 150,00

9 100,00 9 464,00 9 555,00

41 0830 635006 údržba miestneho rozhlasu 200,00 208,00 210,00

200,00 208,00 210,00

2.3. Miestny rozhlas

Spolu za podprogram 2.3.

Spolu za podprogram 2.2.

Spolu za podprogram 1.3.

Spolu za podprogram 2.1.

Spolu za program 1

Program 2: Služby občanom
2.1.Správa cintorína 

2.2.Verejné osvetlenie

Spolu za podprogram 1.2.

Spolu za podprogram 1.1.

1.2.Členstvo v združeniach miest a obcí

1.3.Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

2.4.Požiarna ochrana



41 0320 633007 Špeciálny materiál požiarnej ochrany 200,00 208,00 210,00

200,00 208,00 210,00

41 04213 637004 Veterinárna prevencia 3 000,00 3 120,00 3 150,00

3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 0840 642001 Občianskym združeniam a nadáciám 10 000,00 10 400,00 10 500,00

10 000,00 10 400,00 10 500,00

2.7 Bývanie

41 0660 632001 Elektrická energia 600,00 624,00 630,00

41 0660 635006 Údržba bytových domov 2 000,00 2 080,00 2 100,00

2 600,00 2 704,00 2 730,00

25 470,00 26 416,00 26 743,50

41 05.1.0 633004 Nákup odpadových nádob 300,00 300,00 315,00

41 05.1.0 637004 Odvoz TKO   18 000,00 18 720,00 18 900,00

18 300,00 19 020,00 19 215,00

41 0520 611 Tarifný plat ČOV 2 200,00 2 288,00 2 310,00

41 0520 612 Príplatky 300,00 312,00 315,00

41 0520 621 Poistné do VZP 250,00 260,00 262,50

41 0520 625001 Nemocenské poistenie 50,00 52,00 52,50

41 0520 625002 Starobné poistenie 400,00 416,00 420,00

41 0520 625003 Úrazové poistenie 50,00 52,00 52,50

41 0520 625004 Invalidné poistenie 100,00 104,00 105,00

41 0520 625005 Poistenie v nezamestnanosti 50,00 52,00 52,50

41 0520 625007 Poistenie do rezervného fondu 150,00 156,00 157,50

41 0520 632001 Elektrická energia-ČOV 6 000,00 6 240,00 6 300,00

41 0520 632001 Elektrická energia - preč.stanica 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 0520 633005 Všeobecný materiál 400,00 416,00 420,00

41 0520 635004 Údržba kanalizácie 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 0520 637004 Prevádzkovanie ČOV 4 000,00 4 160,00 4 200,00

17 950,00 18 668,00 18 847,50

36 250,00 37 688,00 38 062,50

41 09111 611 Tarifné platy MŠ 37 000,00 38 480,00 38 850,00

41 09111 612 Príplatky 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 09111 612002 Príplatky ostatné 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 09111 621 Poistné VZP 4 300,00 4 472,00 4 515,00

Program 4: Vzdelávanie

Spolu za podprogram 2.5.

Spolu za podprogram 3.1.

3.2. Správa a údržba kanalizácie a ČOV

4.1. Materská škola

Program 3: Odpadové hospodárstvo

2.6. Podpora občianskych  združení

Spolu za podprogram 2.6.

2.5. Veterinárna starostlivosť

Spolu za podprogram 2.7.

Spolu za program 2

Spolu za program 3

3.1.Odvoz a zneškodnenie odpadov

Spolu za podprogram 3.2.

Spolu za podprogram 2.4.



41 09111 625001 Nemocenské poistenie 600,00 624,00 630,00

41 09111 625002 Starobné poistenie 6 000,00 6 240,00 6 300,00

41 09111 625003 Úrazové poistenie 350,00 364,00 367,50

41 09111 625004 Invalidné poistenie 1 300,00 1 352,00 1 365,00

41 09111 625005 Poistenie v nezamestnan. 450,00 468,00 472,50

41 09111 625007 Poistenie do rezervného f. 2 000,00 2 080,00 2 100,00

41 09111 632001 Elektrická energia 1 500,00 1 560,00 1 575,00

41 09111 632001 Plyn 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 09111 632002 Vodné, stočné 400,00 416,00 420,00

41 09111 632003 Telefónne poplatky 350,00 364,00 367,50

41 09111 633006 Všeobecný materiál 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 09111 633006 čistiace potreby 400,00 416,00 420,00

41 09111 633006 Tlačivá 80,00 83,20 84,00

41 09111 633009 Knihy, časopisy, učebnice 300,00 312,00 315,00

41 09111 633010 Pracovné odevy, obuv 400,00 416,00 420,00

111 09111 633011 Interiérové vybavenie 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 09111 635006 Údržba školského zariadenia 2 000,00 2 080,00 2 100,00

41 09111 637004 Revízie a kontroly zariadení 500,00 520,00 525,00

41 09111 637014 Stravovanie 1 800,00 1 872,00 1 890,00

41 09111 637016 Prídel do sociálneho fondu 500,00 520,00 525,00

11T1 09111 611 Tarifné platy MRK II 9 600,00 9 984,00 10 080,00

11T1 09111 612002 Príplatky ostatné 600,00 624,00 630,00

11T2 09111 623 Poistné zdravotné 1 000,00 1 040,00 1 050,00

11T2 09111 625001 Nemocenské poistenie 150,00 156,00 157,50

11T1 09111 625002 Starobné poistenie 1 500,00 1 560,00 1 575,00

11T2 09111 625003 Úrazové poistenie 100,00 104,00 105,00

11T2 09111 625004 Invalidné poistenie 300,00 312,00 315,00

11T1 09111 625005 Poistenie v nezamestnan. 100,00 104,00 105,00

11T2 09111 625007 Poistenie do rezervného f. 500,00 520,00 525,00

87 080,00 90 563,20 91 434,00

41 09601 611 Tarifné platy ŠJ 8 500,00 8 840,00 8 925,00

41 09601 612 Príplatky 1 500,00 1 560,00 1 575,00

41 09601 621 Poistné do VZP 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 09601 625001 Nemocenské poistenie 140,00 145,60 147,00

41 09601 625002 Starobné poistenie 1 700,00 1 768,00 1 785,00

41 09601 625003 Úrazové poistenie 100,00 104,00 105,00

41 09601 625004 Invalidné poistenie 350,00 364,00 367,50

41 09601 625005 Poistné v nezamestnanosti 100,00 104,00 105,00

41 09601 625007 Rezervný fond solid 600,00 624,00 630,00

41 09601 637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní 2 300,00 2 392,00 2 415,00

16 290,00 16 941,60 17 104,50

4.3 Transfer  pre CVČ

41 01116 641009 Obci na CVČ 2 700,00 2 808,00 2 835,00

Spolu za podprogram 4.2.

Spolu za podprogram 4.1.

4.2. Školská jedáleň pri MŠ



41 01116 642004 Cirkevnej škole na CVČ 300,00 312,00 315,00

3 000,00 3 120,00 3 150,00

106 370,00 107 504,80 111 688,50

41 0810 632001 Elektrická energia TJ 1 300,00 1 352,00 1 365,00

41 0810 632001 Elektrická energia PZ 300,00 312,00 315,00

41 0810 635006 Údržba športových zariadení 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 0810 637002 Športové podujatia 800,00 832,00 840,00

41 0810 642001 Transfer pre TJ 6 000,00 6 240,00 6 300,00

11 400,00 11 856,00 11 970,00

11 400,00 11 856,00 11 970,00

41 08205 633009 Knihy 500,00 520,00 525,00

41 08205 637027 Odmeny na základe dohôd 200,00 208,00 210,00

700,00 728,00 735,00

41 08209 637002 Kultúrne podujatia 3000,00 3120,00 3150,00

3000,00 3120,00 3150,00

3700,00 3848,00 3885,00

41 0620 635006 údržba verejnej zelene 3 000,00 3 120,00 3 150,00

3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 0620 611 Tarif. plat - údržba obecného majetku 7 000,00 7 280,00 7 350,00

41 0620 623 Zdravotné poistenie  700,00 728,00 735,00

41 0620 625001 Nemocenské poistenie 100,00 104,00 105,00

41 0620 625002 Starobné poistenie 980,00 1 019,20 1 029,00

41 0620 625003 Úrazové poistenie 60,00 62,40 63,00

41 0620 625004 Invalidné poistenie 210,00 218,40 220,50

41 0620 625005 Poistné v nezamestnanosti 70,00 72,80 73,50

41 0620 625007 Rezervný fond solid 350,00 364,00 367,50

41 0620 632003 Poplatky za pripojenie do siete Internet 4 800,00 4 992,00 5 040,00

41 0620 633006 Všeobecný materiál 2 000,00 2 080,00 2 100,00

41 0620 633010 Pracovné odevy, obuv 200,00 208,00 210,00

41 0620 634001 Palivo a oleje 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 0620 634002 Údržba a opravy strojov 500,00 520,00 525,00

6.1. Knižnica

6.2. Kultúrne a športové podujatia

Program 7: Prostredie pre život
7.1. Verejná zeleň

Spolu za podprogram 4.3.

Spolu za program 4

Program 5: Šport

7.2. Rozvoj obce

Spolu za podprogram 6.1.

Spolu za podprogram 6.2.

Spolu za podprogram 7.1.

Spolu za program 6

5.1. Rekreačný a klubový šport

Spolu za podprogram 5.1.

Spolu za program 5

Program 6: Kultúra



41 0620 634003 Poistenie motorových vozidiel 200,00 208,00 210,00

41 0620 634004 Prepravné a nájom doprav.prostr. 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 0620 637005 Geometrické plány 5 000,00 5 200,00 5 250,00

41 0620 637014 Stravné 500,00 520,00 525,00

41 0620 637016 Prídel do sociálneho fondu 100,00 104,00 105,00

24 770,00 25 760,80 26 008,50

27 770,00 28 880,80 29 158,50

8.1. Terénna sociálna práca
111 1070 611 Mzdy - TSP, ATSP 26 100,00 27 144,00 27 405,00
111 1070 621 Poistné zdravotným poisťovniam 2 610,00 2 714,40 2 740,50
111 1070 625001 Nemocenské poistenie 370,00 384,80 388,50
111 1070 625002 Starobné poistenie 3 660,00 3 806,40 3 843,00
111 1070 625003 Úrazové poistenie 210,00 218,40 220,50
111 1070 625004 Invalidné poistenie 790,00 821,60 829,50
111 1070 625005 Poistenie v nezamestnan. 260,00 270,40 273,00
111 1070 625007 Poistenie do rezervného fondu 1 240,00 1 289,60 1 302,00
111 1070 631001 Cestovné náhrady 250,00 260,00 262,50
111 1070 632003 Telekomunikačné služby 400,00 416,00 420,00

111 1070 637014 Stravovanie 1 600,00 1 664,00 1 680,00

37 490,00 38 989,60 39 364,50

41 10701 642026 Dávky v hmotnej núdzi 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 10402 642026 Príspevok pre deti v DD 2 000,00 2 080,00 2 100,00

3 000,00 3 120,00 3 150,00

Spolu za program 8 40 490,00 42 109,60 42 514,50

Bežný rozpočet spolu 350 830,00 361 658,40 368 371,50

8.2. Jednorázové dávky sociálnej pomoci

Spolu za program 7

Spolu za podprogram 8.1.

Spolu za podprogram 7.2.

Program 8: Sociálne služby

Spolu za podprogram 8.2.



Príjmy

Skutočné 

plnenie 

rozpočtu v 

roku 2012

Skutočné 

plnenie 

rozpočtu v roku 

2013

Schválený 

rozpočet na 

rok 2014

Očakávaná 

skutočnosť 

2014

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2015

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Zdroj Pol. Pod Text

111 111003 Podielové dane 312379,10 342511,57 350 000,00 350 000,00 424 500,00 441 480,00 445 725,00

41 121001 Daň z pozemkov 4663,52 5607,91 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 240,00 6 300,00

41 121001 Nedoplatky daní za minulé roky 4253,83 5239,52

41 121002 Daň zo stavieb 1567,98 1653,29 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 640,00 3 675,00

41 133001 Daň za psa 244,23 288,00 300,00 300,00 300,00 312,00 315,00

41 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 199,20 172,00 200,00 200,00 200,00 208,00 210,00

41 133013 Miestny poplatok za komunálne odpady 4534,24 5271,57 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 480,00 12 600,00

41 133013 Nedoplatky na miestnom popl. za kom. odpady 210,96 1041,93

41 212002 243,29 200,00 800,00 832,00 873,60

41 212003 Prenájom budov 2506,66 4804,44 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 280,00 7 350,00

41 221004 Správne poplatky 668,50 820,50 500,00 1 000,00 500,00 520,00 525,00

41 221003 Pokuty za porušenie predpisov 121,00 296,39

111 223001 Príjem z Recyklačného fondu 305,00 328,00

41 223001 Cintorínske poplatky 234,56 3402,00 100,00 500,00 200,00 208,00 210,00

41 223001 Režijné náklady na stravovanie 2081,70 2494,06 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 392,00 2 415,00

41 223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov 68,04 106,24

41 223001 Platby za pripojenie internetu 4690,81 4777,20 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 992,00 5 040,00

41 223001 Za odpadové nádoby 66,40 41,48 100,00 100,00 100,00 104,00 105,00

41 223001 Poplatky za stočné 8447,55 10150,80 13 200,00 13 200,00 9 000,00 9 360,00 9 450,00

41 223001 Poplatky za verejnú súťaž

41 223001 Platba za stravu od rodičov ŠZŠ 532,56 735,48

41 223002 Poplatky na úhradu nákladov v MŠ 590,96 431,60 300,00 400,00 300,00 312,00 315,00

41 223002 Poplatky - darovací príspevok rodičov detí v MŠ 962,80 1298,12 1 000,00 1 300,00 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 223003 Poplatky a platby za stravné 7807,23 8079,01

41 242 Úroky 66,01 197,56 100,00 400,00 200,00 208,00 210,00

132 291002 347,44

41 291004 Ostatné príjmy od fyzických osôb 574,50 279,00 300,00 300,00 300,00 312,00 315,00

41 292027 Príjem za ROEP 1397,92 2100,00

41 292012 1338,08

41 312001 Platba z ROEP 8,00 6,62

111 312001 Refundácia nákladov na CO 80,40 80,40

111 312001 Refundácia nákladov na TSP 65117,50 35429,28 38 000,00 38 000,00 32 000,00 33 280,00 33 600,00

111 312001 648,49

111 312001 1816,95 7 200,00 9 200,00 13 500,00 14 040,00 14 742,00

111 312001 Dotácia na zamestnanosť 2RP protipov. opatr. 18681,00

111 312001 4337,00

111 312001 Dotácia na predškolskú výchovu MŠ 4249,00 4610,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 680,00 4 725,00

111 312001 Dotácia na na výkon osobitného príjemcu 283,86 303,78

Prenájom pozemkov

Príjmy z dobropisov

Dotácia na cestnú infraštruktúru

Zo štátneho rozpočtu MRKII

Dotácia na zvýšenie platov v MŠ

Príkazná zmluva ETP

Rozpočet obce Ostrovany na roky 2015 až  2017
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111 312001 Prídavky na deti - záškoláctvo 4795,19 4262,30

111 312001 1945,66

111 312001 Dotácia na REGOB 607,20 605,22 600,00 600,00 600,00 624,00 630,00

111 312001 Dotácia na stravu pre deti v HN 22597,40 23457,14

111 312001 Dotácia na školské potreby pre deti v HN 4365,80 4863,80

111 312001 Dotácie na voľby 920,68 614,51

111 312001 Dotácia na životné prostredie 54,21 52,43 40,00 40,00 50,00 52,00 52,50

111 312001 Dotácia na prevenciu kriminality - kamery 5000,00 10000,00

111 312001 Refundácia nákladov na aktivačné práce 9436,62 7788,77 16 070,00 16 070,00

1. Bežný rozpočet 495 372,12 504878,83 468 110,00 471 910,00 523 650,00 544 596,00 550 433,10

41 233001 Predaj pozemkov 3 079,86 2700,00 1000,00

111 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 21 692,50

 2. Kapitálový rozpočet 24 772,36 2700,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

41 454001 Zostatok hospodárenia z minulého  roka 35 588,18 15111,34 114 800,00 114 800,00 176000,00

41 454001 Prevod z terminovaného vkladu 91052,59

52 513002 Dlhodobé bankové úvery 227649,00

170 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU 227649,00

 3. Finančné operácie 35 588,18 333812,93 0,00 114800,00 176000,00 0,00 0,00

Príjmy spolu: 555 732,66 841 391,76 468 110,00 587 710,00 699 650,00 544 596,00 550 433,10

Výdavky

Skutočné 

plnenie 

rozpočtu v 

roku 2012

Skutočné 

plnenie 

rozpočtu v roku 

2013

Schválený 

rozpočet na 

rok 2014

Očakávaná 

skutočnosť 

2014

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2015

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2017

Zdroj Od  S TpT Pol Pod Text EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
41 01116 611 Tarifné platy OcÚ 34 086,66 33 142,04 35 000,00 35 000,00 36 000,00 37 440,00 37 800,00

41 01116 612 Príplatky 1 974,58 2 239,85 2 600,00 2 600,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 01116 614 Odmeny 2 533,44 2 438,04 3 000,00 3 000,00 3 200,00 3 328,00 3 360,00

111 01116 614 Odmeny REGOB 540,00 540,00 600,00 600,00 540,00 561,60 567,00

41 01116 621 Poistné zdravotným poisťovniam 3 924,81 4 001,49 4 400,00 4 400,00 4 500,00 4 680,00 4 725,00

111 01116 621 Poistné zdravotným poisťovniam-voľby 40,92

41 01116 625001 Nemocenské poistenie 431,54 529,01 650,00 650,00 600,00 624,00 630,00

41 01116 625002 Starobné poistenie 5 494,17 5 564,58 6 100,00 6 100,00 6 000,00 6 240,00 6 300,00

41 01116 625003 Úrazové poistenie 318,33 314,67 350,00 350,00 400,00 416,00 420,00

41 01116 625004 Invalidné poistenie 1 176,95 1 174,36 1 350,00 1 350,00 1 500,00 1 560,00 1 575,00

41 01116 625005 Poistenie v nezamestnanosti 377,28 372,04 450,00 450,00 500,00 520,00 525,00

41 01116 625007 Poistenie do rezervného fondu 1 863,50 1 887,03 2 100,00 2 100,00 2 500,00 2 600,00 2 625,00

111 01116 631001 Cestovné výdavky - voľby 9,30

41 01116 631001 Cestovné výdavky 56,81 127,63 200,00 200,00 200,00 208,00 210,00

41 01116 632001 Elektrická energia 3 041,85 2 040,00 1 500,00 1 800,00 1 800,00 1 872,00 1 890,00

Dávka Hn osob. Príjemca
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41 01116 632001 Plyn 2 110,17 3 221,86 2 300,00 2 800,00 2 800,00 2 912,00 2 940,00

41 01116 632002 Vodné, stočné 53,71 64,45 100,00 100,00 300,00 312,00 315,00

41 01116 632003 Telefón, fax, mobil, internet 758,23 1 019,11 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 01116 632003 Poštové služby 370,75 280,10 400,00 400,00 400,00 416,00 420,00

41 01116 633001 Interiérové  zariadenie 55,09 500,00 200,00 300,00 312,00 315,00

41 01116 633004 Prevádzkové stroje a zariadenia 613,99 3 886,03 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 560,00 1 575,00

111 01116 633006 Všeobecný materiál 38,88

111 01116 633006 Všeobecný materiál - voľby,SODB 16,40 9,30

41 01116 633006 Kancelárske potreby, materiál 153,33 214,83 300,00 200,00 300,00 312,00 315,00

41 01116 633006 Papier 44,85 89,75 200,00 200,00 200,00 208,00 210,00

41 01116 633006 Čistiace, hygienické potreby 85,96 94,92 100,00 100,00 100,00 104,00 105,00

41 01116 633006 Tlačivá, tlač. Služby 74,47 84,31 300,00 200,00 300,00 312,00 315,00

111 01116 633006 Materiál REGOB 62,30 40,00 40,00 40,00 41,60 42,00

41 01116 633009 Knihy, noviny a čas 598,97 467,44 500,00 400,00 500,00 520,00 525,00

41 01116 633013 Softwér, licencie 300,00 300,00 300,00 312,00 315,00

111 01116 633016 Reprezentačné - voľby 36,92 33,85

41 01116 633016 Reprezentačné 177,71 465,92 400,00 150,00 400,00 416,00 420,00

41 01116 634001 Palivá, mazivá osobné mot.voz. 1 113,33 891,19 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 01116 634002 Servis, údržba a opravy os.mot.voz. 161,38 856,79 500,00 500,00 500,00 520,00 525,00

41 01116 634003 Poistenie os. mot. voz. 490,43 485,03 500,00 500,00 500,00 520,00 525,00

111 01116 634004 Prepravné - voľby 9,89 3,98

41 01116 634005 Karty, známky, poplatky 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00 104,00 105,00

41 01116 635002 Servis výpočtovej techniky 149,20 49,90 300,00 200,00 300,00 312,00 315,00

41 01116 635002 Servis softvéru 563,55 335,68 600,00 400,00 600,00 624,00 630,00

41 01116 635004 Servis strojov a prístrojov 76,40 56,00 300,00 200,00 300,00 312,00 315,00

41 01116 635006 Údržba budov 338,52 1 421,55 5 000,00 1 000,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 01116 636001 Prenájom pozemkov od SPF 155,25 155,25 200,00 200,00 200,00 208,00 210,00

41 01116 637001 Školenie, kurzy, porady 532,90 381,00 600,00 600,00 600,00 624,00 630,00

41 01116 637002 Verejné obstarávanie 1 590,08 3 000,00 200,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 01116 637003 Inzercia, webové služby 698,06 474,14 500,00 300,00 300,00 312,00 315,00

41 01116 637004 Rozmnožovanie materiálov 13,05 8,00 100,00 0,00 100,00 104,00 105,00

41 01116 637004 Výroba úradných pečiatok 100,00 100,00 100,00 104,00 105,00

41 01116 637004 Renovácia tonerov 401,22 248,61 400,00 400,00 400,00 416,00 420,00

41 01116 637004 Revízie - PO,ELI,kotly 100,80 600,00 300,00 600,00 624,00 630,00

41 01116 637005 Audítorské služby 300,00 400,00 500,00 500,00 520,00 525,00

111 01116 637007 Cestovné náhrady   125,75 67,96

41 01116 637011 Štúdie, expertízy, posudky 2 407,66 120,00 1 000,00 600,00 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 01116 637012 Poplatky banke 1 307,27 1 369,28 1 500,00 1 200,00 1 200,00 1 248,00 1 260,00

41 01116 637012 SOZA, konc. popl., ZŤP prídel 1 191,98 291,38 300,00 300,00 300,00 312,00 315,00

41 01116 637012 Splatná daň s príjmu 1 041,47 1 500,00 0,00 1 500,00 1 560,00 1 575,00

41 01116 637012 Poplatky za ROEP 502,04

41 01116 637014 Stravné 833,35 919,08 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 01116 637015 Poistenie majetku 309,92 309,92 350,00 350,00 350,00 364,00 367,50

41 01116 637016 Prídel do SF 363,20 269,78 300,00 300,00 300,00 312,00 315,00

41 01116 637023 Kolkové známky 196,00 6,00 300,00 100,00 300,00 312,00 315,00

111 01116 637026 Odmeny členom OVK 255,04

41 01116 637026 Odmeny poslanci 1 989,94 1 726,50 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

111 01116 637027 Odmeny na základe dohôd-voľby SODB 580,28 73,55
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41 01116 637027 Odmeny na základe dohôd 584,29 204,70 700,00 400,00 700,00 728,00 735,00

41 01116 637031 Pokuty a penále 3,75

41 01116 641006 Náklady na spoločný obecný úrad 2 437,68 2 958,60 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 01116 642006 Členské príspevky ZMOS, ZOHTR 415,61 429,16 450,00 450,00 450,00 103 355,20 472,50
41 0170 651002 Splácanie úrokov z úveru 8 357,97 5 371,11 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 200,00 5 460,00

88 751,61 85 854,27 98 840,00 88 290,00 99 380,00 103 355,20 104 349,00

41 0840 637004 Prevádzkovanie cintorína 200,00 0,00 170,00 176,80 178,50

41 0840 635006 údržba cintorína 200,00 200,00 200,00 208,00 210,00

41 0840 642001 Občianskym združeniam a nadáciám 1 100,00 1 795,00 14 600,00 14 600,00 10 000,00 10 400,00 10 500,00

41 0640 632001 Elektrická energia  - verejné osvetlenie 8 584,94 6 695,95 6 000,00 5 000,00 6 000,00 6 240,00 6 300,00

41 0640 633006 Všeobecný materiál - verejné osvetl. 100,00 100,00 100,00 104,00 105,00

41 0640 635006 Opravy, údržba - verejné osvetlenie 865,89 943,40 1 200,00 3 300,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 0660 632001 Elektrická energia - bytové domy 494,62 638,96 600,00 600,00 600,00 624,00 630,00

41 0660 635006 Údržba bytových domov 1 192,22 126,95 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 080,00 2 100,00

41 0830 635006 údržba miestneho rozhlasu 121,68 200,00 0,00 200,00 208,00 210,00

41 0320 633007 Špeciálny materiál požiarnej ochrany 200,00 0,00 200,00 208,00 210,00

41 04213 637004 Veterinárna prevencia 3 000,00 3 400,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

12 359,35 10 200,26 28 300,00 29 200,00 25 470,00 26 488,80 26 743,50

41 0510 633004 Nákup odpadových nádob 5 346,60 282,00 300,00 300,00 300,00 300,00 315,00

41 0510 637004 Odvoz komunálnych odpadov 15044,15 17 461,64 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 720,00 18 900,00

111 0510 637004 Všeobecné služby 52,43

41 0520 611 Tarifný plat ČOV 2 365,94 1 801,67 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 288,00 2 310,00

41 0520 612 Príplatky 275,40 300,00 300,00 300,00 312,00 315,00

41 0520 621 Poistné zdravotným poisťovniam 240,90 242,22 250,00 250,00 250,00 260,00 262,50

41 0520 625001 Nemocenské poistenie 33,67 33,87 50,00 50,00 50,00 52,00 52,50

41 0520 625002 Starobné poistenie 337,12 339,05 400,00 400,00 400,00 416,00 420,00

41 0520 625003 Úrazové poistenie 19,21 19,32 50,00 50,00 50,00 52,00 52,50

41 0520 625004 Invalidné poistenie 72,24 72,63 100,00 100,00 100,00 104,00 105,00

41 0520 625005 Poistenie v nezamestnanosti 24,06 24,19 50,00 50,00 50,00 52,00 52,50

41 0520 625007 Poistenie do rezervného fondu 114,35 114,99 150,00 150,00 150,00 156,00 157,50

41 0520 632001 Elektrická energia-ČOV 5 686,53 6 800,00 6 800,00 5 200,00 6 000,00 6 240,00 6 300,00

41 0520 632001 Elektrická energia - prečerp. stanica 279,78 1 880,49 1 200,00 750,00 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 0520 633005 Všeobecný materiál ČOV 42,23 148,52 400,00 200,00 400,00 416,00 420,00

41 0520 635004 Údržba kanalizácie 1 347,90 1 711,45 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00
41 0520 637004 Prevádzkovanie ČOV 6 492,66 2 995,92 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 160,00 4 200,00

37 447,34 34 255,79 37 250,00 35 000,00 36 250,00 37 688,00 38 062,50

41 09111 611 Tarifné platy MŠ 32 696,18 34 166,27 37 000,00 37 000,00 37 000,00 38 480,00 38 850,00

41 09111 612001 Príplatky osobné 2 254,11 2 586,29 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 09111 612002 Príplatky ostatné 1 479,46 2 228,27 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 09111 614 Odmeny 820,00

41 09111 621 Poistné zdravotným poisťovniam 3 726,68 4 090,99 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 472,00 4 515,00

41 09111 625001 Nemocenské poistenie 521,45 572,42 600,00 600,00 600,00 624,00 630,00

41 09111 625002 Starobné poistenie 5 217,39 5 727,41 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 240,00 6 300,00

41 09111 625003 Úrazové poistenie 297,94 327,01 350,00 350,00 350,00 364,00 367,50

Spolu za Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Spolu za Program 2: Služby občanom

Spolu za Program 3: Odpadové hospodárstvo
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41 09111 625004 Invalidné poistenie 1 117,78 1 227,02 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 352,00 1 365,00

41 09111 625005 Poistenie v nezamestnan. 372,37 408,81 450,00 450,00 450,00 468,00 472,50

41 09111 625007 Poistenie do rezervného fondu 1 769,96 1 942,94 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 080,00 2 100,00

41 09111 632001 Elektrická energia 1 862,29 1 526,20 1 500,00 1 000,00 1 500,00 1 560,00 1 575,00

41 09111 632001 Vodné, stočné 14,12 100,00 100,00 400,00 416,00 420,00

41 09111 632001 Plyn 2 718,00 4 013,16 2 700,00 3 000,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 09111 632003 Telefónne poplatky 270,68 236,49 350,00 300,00 350,00 364,00 367,50

41 09111 633001 Interierové vybavenie - dotácia 1 167,03 1 255,60

111 09111 633001 Interierové vybavenie 1 800,00 1 600,00 1 000,00 1 040,00 1 092,00

41 09111 633006 Všeobecný materiál 2 241,32 2 810,20 3 000,00 2 300,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 09111 633006 Čistiace potreby 290,82 324,39 400,00 400,00 400,00 416,00 420,00

41 09111 633006 Tlačivá 6,75 19,69 80,00 80,00 80,00 83,20 84,00

41 09111 633009 Knihy, časopisy, učebnice 410,57 158,72 300,00 300,00 300,00 312,00 315,00

41 09111 633010 Pracovné odevy, obuv 315,89 54,30 400,00 400,00 400,00 416,00 420,00

41 09111 635006 Údržba školského zariadenia 4 603,35 1 337,51 2 000,00 1 000,00 2 000,00 2 080,00 2 100,00

41 09111 637004 Lekárske prehliadky šj 23,00

41 09111 637004 Revízie a kontroly zariadení 97,50 500,00 300,00 500,00 520,00 525,00

41 09111 637014 Stravovanie 1 400,00 1 610,28 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 872,00 1 890,00

41 09111 637016 Prídel do sociálneho fondu 379,67 422,70 500,00 500,00 500,00 520,00 525,00

11T1 09111 611 Mzda MRKII 1 146,29 5 000,00 5 000,00 9 600,00 9 984,00 10 080,00

11T1 09111 612002 Ostatné príplatky MRKII 300,00 300,00 600,00 624,00 630,00

111 09111 611 Tarif., Os., Zákl., 755,07

11T1 09111 611 Tarif., Os., Zákl., 58,35

11T2 09111 623 Poistné do ost. Zdravotných 191,28 530,00 530,00 1 000,00

11T2 09111 625001 Na nemocenské poistenie 26,77 80,00 80,00 150,00

11T1 09111 625002 Na starobné 267,80 760,00 760,00 1 500,00

11T2 09111 625003 Na úrazové poistenie 15,30 50,00 50,00 100,00

11T2 09111 625003 Na invalidné poistenie 57,37 160,00 160,00 300,00

11T1 09111 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 19,11 60,00 60,00 100,00

11T2 09111 625007 Na poistenie do rezervného fondu 90,84 260,00 260,00 500,00

41 09601 611 Tarifné platy ŠJ 10 738,71 11 666,88 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 840,00 8 925,00

41 09601 612 Príplatky 160,76 215,40 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 560,00 1 575,00

41 09601 614 Odmeny 180,00 0,00 0,00

41 09601 621 Poistné zdravotným poisťovniam 953,67 1 030,53 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 09601 625001 Nemocenské poistenie 133,42 144,14 140,00 140,00 140,00 145,60 147,00

41 09601 625002 Starobné poistenie 1 335,05 1 729,64 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 768,00 1 785,00

41 09601 625003 Úrazové poistenie 89,87 98,74 100,00 100,00 100,00 104,00 105,00

41 09601 625004 Invalidné poistenie 285,96 370,56 350,00 350,00 350,00 364,00 367,50

41 09601 625005 Poistné v nezamestnanosti 95,27 102,98 100,00 100,00 100,00 104,00 105,00

41 09601 625007 Rezervný fond solid 452,89 586,69 600,00 600,00 600,00 624,00 630,00

41 09601 633011 Potraviny 8 205,75 7 991,08 0,00 0,00

41 09601 637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní 153,90 398,13 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 415,00

41 01116 641009 Obci na CVČ 3 510,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 835,00
41 01116 642004 Cirkevnej škole na CVČ 120,00 315,00 300,00 300,00 315,00

87 822,44 98 676,74 96 920,00 97 585,00 106 370,00 103 616,80 104 748,00

41 0810 632001 Elektrická energia TJ 155,50 1 885,54 1 300,00 500,00 1 300,00 1 352,00 1 365,00

41 0810 632001 Elektrická energia PZ 1 096,41 500,00 300,00 300,00 300,00 312,00 315,00

Spolu za program 4: Školstvo
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41 0810 635006 Údržba športových zariadení 229,72 3 000,00 1 000,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 0810 637002 Športové podujatia 600,00 300,00 800,00 900,00 800,00 832,00 840,00
41 0810 642001 Transfer pre TJ 3 800,00 8 100,00 4 600,00 5 000,00 6 000,00 6 240,00 6 300,00

5 651,91 11 015,26 10 000,00 7 700,00 11 400,00 11 856,00 11 970,00

41 08205 633009 Knihy 701,89 675,40 500,00 500,00 500,00 520,00 525,00

41 08205 637027 Odmeny na základe dohôd 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 208,00 210,00
41 08209 637002 Kultúrne podujatia 2 711,20 1 715,78 2 500,00 2 500,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

3 613,09 2 591,18 3 200,00 3 200,00 3 700,00 3 848,00 3 885,00

41 0620 611 Tarif. plat - údržba obecného majetku 5 560,34 5 607,29 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 280,00 7 350,00

41 0620 623 Zdravotné poistenie  529,13 624,00 700,00 700,00 700,00 728,00 735,00

41 0620 625001 Nemocenské poistenie 85,67 87,34 100,00 100,00 100,00 104,00 105,00

41 0620 625002 Starobné poistenie 856,77 873,59 980,00 980,00 980,00 1 019,20 1 029,00

41 0620 625003 Úrazové poistenie 48,95 49,92 60,00 60,00 60,00 62,40 63,00

41 0620 625004 Invalidné poistenie 183,58 187,20 210,00 210,00 210,00 218,40 220,50

41 0620 625005 Poistné v nezamestnanosti 61,19 62,40 70,00 70,00 70,00 72,80 73,50

41 0620 625007 Rezervný fond solid 290,67 296,40 350,00 350,00 350,00 364,00 367,50

41 0620 632003 Poplatky za pripojenie do siete Internet 4 779,96 4 779,96 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 992,00 5 040,00

41 0620 633006 Všeobecný materiál 1 122,95 1 953,98 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 080,00 2 100,00

41 0620 633010 Pracovné odevy, obuv 169,50 400,00 400,00 200,00 208,00 210,00

41 0620 634001 Palivo a oleje 258,40 642,88 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 0620 634002 Údržba a opravy strojov 443,09 638,50 500,00 500,00 500,00 520,00 525,00

41 0620 634003 Poistenie motorových vozidiel 116,41 137,08 200,00 200,00 200,00 208,00 210,00

41 0620 634004 Prepravné a nájom doprav.prostr. 1 000,00 100,00 1 000,00 1 040,00 1 050,00

41 0620 635006 Údržba verejnej zelene 610,80 1 164,92 3 000,00 200,00 3 000,00 3 120,00 3 150,00

41 0620 635006 Údržba studní v RO 2 367,20

41 0620 637005 Geometrické plány 360,00 700,00 5 000,00 800,00 5 000,00 5 200,00 5 250,00

41 0620 637014 Stravné 361,48 410,06 500,00 500,00 500,00 520,00 525,00

41 0620 637016 Prídel do sociálneho fondu 100,00 104,00 105,00

1162 0620 611 Tarif., ost., zákl., Plat 3 031,22 4 154,53 4 200,00 4 200,00

1162 0620 623 Zdravotné poistenie  AČ 505,67 389,74 420,00 420,00

1162 0620 625001 Nemocenské poistenie AČ 35,50 54,56 60,00 60,00

1162 0620 625002 Starobné poistenie AČ 364,73 545,65 600,00 600,00

1162 0620 625003 Úrazové poistenie AČ 20,27 31,16 40,00 40,00

1162 0620 625004 Invalidné poistenie AČ 76,10 116,91 130,00 130,00

1162 0620 625005 Poistné v nezamestnanosti AČ 25,36 38,96 50,00 50,00

1162 0620 625007 Rezervný fond solid AČ 120,49 185,12 200,00 200,00

1162 0620 633006 Všeobecný materiál AČ 5 779,28 2 585,90 7 320,00 4 500,00

1162 0620 633010 Pracovné odevy, obuv, prostriedky AČ 135,00 2 627,76 2 800,00 2 900,00

1162 0620 637015 Poistné 315,25 250,00 230,00

1162 0620 637015 Poistenie - úrazové AČ 318,50

111 0620 611 Mzdy - protipov. opatr. 2RP 11 692,75

111 0620 623 Zdravotné poistenie  2RP 1 145,17

111 0620 625001 Nemocenské poistenie 2RP 160,32

111 0620 625002 Starobné poistenie 2RP 1 603,24

111 0620 625003 Úrazové poistenie 2RP 91,60

111 0620 625004 Invalidné poistenie 2RP 343,54

Spolu za Program 5: Šport
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111 0620 625005 Poistné v nezamestnanosti 2RP 114,51

111 0620 625007 Rezervný fond solid 2RP 543,81

111 0620 633006 Všeobecný materiál 2RP 8 322,20

111 0620 633010 Pracovné odevy, obuv, prostriedky 2RP 7 973,70

111 0620 637005 Geometrické plány 2RP 300,00
111 0620 637014 Stravné 2RP 132,20

61 041,25 29 261,06 43 940,00 33 300,00 27 770,00 28 880,80 29 158,50

111 1070 611 Mzdy - TSP, ATSP 23 046,59 25 894,59 28 000,00 28 000,00 26 100,00

111 1070 621 Poistné zdravotným poisťovniam 2 069,15 2 234,28 2 400,00 2 400,00 2 610,00

111 1070 625001 Nemocenské poistenie 332,69 375,33 400,00 400,00 370,00

111 1070 625002 Starobné poistenie 3 328,42 3 754,65 3 900,00 3 900,00 3 660,00

111 1070 625003 Úrazové poistenie 227,95 214,32 230,00 230,00 210,00

111 1070 625004 Invalidné poistenie 713,17 804,52 840,00 840,00 790,00

111 1070 625005 Poistenie v nezamestnan. 237,68 268,14 280,00 280,00 260,00

111 1070 625007 Poistenie do rezervného fondu 1 129,15 1 273,76 1 350,00 1 350,00 1 240,00

111 1070 631001 Cestovné náhrady 261,95 15,70 250,00

111 1070 632003 Telekomunikačné služby 566,06 409,61 600,00 600,00 400,00

111 1070 632003 Poštové služby 34,03

111 1070 637027 Odmeny na základe dohôd 3 840,96

111 1070 633006 Všeobecný materiál 15,80

41 1070 637014 Stravovanie 1 216,28 1 800,00 1 800,00 1 600,00

111 1070 637014 Stravovanie 1 561,18 423,96

41 1070 637016 Prídel do sociálneho fondu 202,57 231,53

111 10701 633009 Školské potreby detí v HN MŠ, ŠZŠ 4 316,00 4 862,40

111 10701 637006 Prídavky na deti - záškoláctvo 4 737,57 4 262,30

111 10701 637006 Dávka v HN osob.  Príjemca 1 945,66

111 10701 637006 Osobitný príjemca k PND 309,86 206,40

111 10701 637014 Strava detí v HN MŠ, ŠZŠ 20 910,66 23 457,04

41 10701 637014 Strava detí v HN MŠ, ŠZŠ 684,28

41 10701 642026 Dávky v hmotnej núdzi 900,00 800,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 040,00 1 050,00
41 10402 642026 Príspevok pre deti v DD 2 000,00 0,00 2 000,00 2 080,00 2 100,00

68 691,61 73 384,58 42 800,00 40 800,00 40 490,00 3 120,00 3 150,00

1.Bežné výdavky 365 378,60 345 239,14 361 250,00 335 075,00 350 830,00 318 853,60 322 066,50

41 01116 713004 Nákup prevádzkových strojov 3 199,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00

41 0443 711001 Nákup nehnuteľností 40 000,00 0,00 40 000,00

41 0443 716 Územný plán obce 1 500,00
41 0443 716 Prípravná a projektová dokumentácia 700,00 5 000,00 3 000,00 5 000,00

111 0443 717001 Dotácia na kamer. Systém 9 996,00 10 000,00
41 0443 717001 Realizácia nových stavieb 72 860,52 16 360,80 143 160,00 10 000,00 270 320,00

2. Kapitálové výdavky 85056,52 29 559,80 193 160,00 15 000,00 320 320,00

41 01116 821005 Splácanie istiny úveru 28 464,00 28 500,00 28 500,00 28 500,00

3. Finančné operácie 28 464,00 28 464,00 28 500,00 28 500,00 28 500,00

Spolu za Program 7: Prostredie pre život

Spolu za Program 8: Sociálne služby
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Výdavky spolu: 478 899,12 403 262,94 582 910,00 378 575,00 699 650,00 318 853,60 322 066,50

     ROK 2012 2013 2014 
PREDPOKLAD

2015

Bežné príjmy   (EUR) 495 372,12 504 878,83 471 910,00 523 650,00

Kapitálové príjmy   (EUR) 24 772,36 2 700,00 1 000,00 0,00

Finančné operácie   (EUR) 35 588,18 333 812,93 114 800,00 176 000,00

Príjmy spolu   (EUR) 555 732,66 841 391,76 587 710,00 699 650,00

Bežné výdavky   (EUR) 365 378,60 345 239,14 339 275,00 350 830,00

Kapitálové výdavky   (EUR) 85 056,52 29 559,80 15 000,00 320 320,00

Finančné operácie  (EUR) 28 464,00 28 464,00 28 500,00 28 500,00

Výdavky spolu    (EUR) 478 899,12 403 262,94 382 775,00 699 650,00

Príjmy spolu   (EUR) 555 732,66 841 391,76 587 710,00 699 650,00

Výdyvky spolu    (EUR) 478 899,12 403 262,94 382 775,00 699 650,00

Rozpočet celkom    (EUR) 76 833,54 438 128,82 204 935,00 0,00

Prebytkový Prebytkový Prebytkový Vyrovnaný

Rekapitulácia
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