Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OZ XIX/2014

ZÁPISNICA
z XIX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného
dňa 6.3.2014 o 17,00 hodine v budove komunitného centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––-

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

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo: OZ XIX/2014

Zápisnica
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 6.3.2014 o 17,00
hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch.
Prítomní: - poslanci OZ v počte 8 podľa prezenčnej listiny, starosta obce, hlavná kontrolórka
Ostatní prítomní: 6 podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Ing. Cyril Revák.
Program:
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4/ Voľba návrhovej komisie
5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov
7/ Podnety a návrhy od občanov
8/ Návrh na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2014
9/ Návrh na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – výstavba ZŠ v obci
10/ Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva v roku 2014.
11/ Návrh členstva obce v MAS Partnerstvo Bachureň
12/ Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2014
13/ Návrh zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia – materskej školy
14/ Prerokovanie platu starostu obce
15/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
16/ Rôzne
17/ Diskusia
18/ Závery z rokovania
19/ Záver

K bodu 1 - Otvorenie
19. riadne zasadnutie OZ zvolal starosta obce na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Rokovania sa zúčastnilo
8 poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Poslanec Dezider Dužda sa zasadnutia OZ nezúčastnil bez odôvodnenia neúčasti..
K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie programu zasadnutia. Poslanci OZ
program rokovania schválili s doplnením bodov rokovania 11, 12 a 13 bez pripomienok uznesením
č. 99/2014/B1.

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Mgr. Slávku Magdovú a Vieru Bečaverovú, za
zapisovateľku určil Bc. Martinu Lukáčovú.
K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie – predseda Jozef Bruzda, členovia Katarína
Triščová a Elemír Dužda. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 99/2014/B2.
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.
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 2014
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta 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 v súvislosti s novelou zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je návrh rozpočtu zostavený bez programovej
štruktúry podľa §-u 4 ods. 5 citovaného zákona, ktorý to umožňuje pre obce s počtom obyvateľov
do 2000 ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo. Stručne predniesol aký je návrh príjmov
a výdavkov rozpočtu obce na rok 2014 a ich štruktúra.
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce na
rok 2014 a po jej skončení otvoril starosta obce diskusiu k navrhovanému rozpočtu na rok 2014.
V jej úvode požiadal poslancov OZ aby v rámci prerokovania návrhu rozpočtu obce a jeho
možných úprav prerokovali žiadostí F a P osôb, ktoré žiadajú o príspevky a dotácie z rozpočtu obce
na rok 2014.
Poslanci OZ nemali zásadné pripomienky k navrhnutému rozpočtu obce na rok 2014.
Švec Rastislav – ako je to s vymožením nedoplatkov za dane a poplatky v obci a rómskej osade.
Starosta obce – obec doteraz nemá ukončené a spracované nedoplatky daní za posledný rok pre
riešenie problémov so zamestnanosťou nezamestnaných na MOS a AČ. Po spracovaní nedoplatkov
daní a poplatkov budem OZ informovať na najbližšom zasadnutí.
Poslanci OZ sa zaoberali žiadosťami o dotácie z rozpočtu obce, aby mohli byť do neho
zakomponované a ich návrhy boli takéto:
- TJ Inter Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť futbalových mužstiev dospelých a žiakov na rok
2014 - dospelí – 4044 €, žiaci – 1495 €, spolu 5539 €, vlastné zdroje 100 €, návrh poslancov OZ je
4300 €.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 104/2014/A1
Poskytnutie finančnej 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 2014 vo výške 4300 €.
- Domka, Združenie saleziánskej mládeže – žiadosť o dotácie na celoslovenské finále futbalového
turnaja CFF Samsung Kama 2014 – 260 €, návrh poslancov OZ je 300 €.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 104/2014/A2

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre na činnosť
združenia pre mládež z obce Ostrovany na celoslovenské finále futbalového turnaja CFF Samsung
Kama 2014 – 300 €.
- TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na rozšírenie šatní o sociálne zariadenie - 5000 €, vlastné
zdroje 500 €, návrh poslancov OZ je 5000 €, ktoré budú použité aj na oslavu 60. Výročia založenia
TJ Sokol v auguste 2014.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 104/2014/A3
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany na rozšírenie šatní o sociálne zariadenie v roku 2014 a 60. Výročie založenia TJ Sokol
vo výške 5000 €.
- TJ Sokol Ostrovany a MSŠČK – žiadosť o dotáciu na 8. ročník Dňa obce - kultúrno-spoločenské
podujatie pre členov, sympatizantov a rodákov obce - 700 €, vlastné zdroje 500 €, návrh poslancov
OZ je 700 €.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 104/2014/A4
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany a MSŠČK na 8. ročník Dňa obce - kultúrno-spoločenské podujatie pre členov,
sympatizantov a rodákov obce v roku 2014 vo výške 700 €.
- Rímskokatolícka cirkev filiálka Ostrovany – žiadosť o dotáciu na úpravy v interiéry a exteriéry
kostola – 4000 €, návrh poslancov OZ je 4000 €.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 104/2014/A5
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre Rímskokat.
cirkev filiálka Ostrovany na úpravy v interiéry a exteriéry kostola v roku 2014 vo výške 4300 €.
- Mgr. Marek Roják, Ostrovany 110 – žiadosť o dotáciu na opravu sochy v kaplnke v obci – 800 €,
návrh poslancov OZ je 800 €.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 104/2014/A6
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 opravu sochy
v kaplnke v obci v roku 2014 vo výške 800 €.
Pri prerokovaní žiadostí poslanci OZ prihliadali na potreby a účelnosť použitia a investovania
prostriedkov pre jednotlivých žiadateľov. Poslanec OZ Elemír Dužda nesúhlasil s navrhovanými
dotáciami a s vulgárnymi nadávkami na všetkých prítomných a celý svet rokovanie OZ opustil.
Starosta obce poukázal na skutočnosť, že kaplnka v obci asi nepatrí nikomu, pretože nik nevedel
o tom, že sa bude socha z nej rekonštruovať. Bol prekvapený, že ani cirkevná rada nevedela o tejto
oprave sochy. Preto navrhol, aby sa táto stavba zapísala na obec alebo cirkev. Nech má stavba
vlastníka. Poslanci OZ súhlasili, aby sa kaplnka stala majetkom obce a poverila starostu obce jej
zápisom na katastri nehnuteľností
Poslanci OZ po prerokovaní tohto bodu rokovania ho schválili uznesením č. 100/2014 a 104/2014
jednohlasne.
K bodu 9 - Návrh na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – výstavba ZŠ v obci
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania neboli poslancom doručené v predstihu
ale sú v prílohe zápisnice.
Oboznámil prítomných s dlhodobo diskutovanou témou výstavby ZŠ v obci s tým, že v polovici
mesiaca január 2014 bolo stretnutie s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, splnomocnencom vláda SR
a ministerstva financií SR, kde sa predbežne prerokoval zámer obcí a štátnych orgánov k výstavbe
modulovej školy v obci s tým, že sa zainteresovaní stretnú k posúdeniu stavu výstavby školy v obci
Ostrovany v mesiaci február 2014. Toto stretnutie sa uskutočnilo 18.2.2014 v obci Ostrovany za
účasti zástupcov MŠVVaŠ SR, splnomocnencom vláda SR, MF SR a OÚ Prešov, ktorí nesúhlasili
s navrhovaným priestorovým umiestnením stavby školy v blízkosti rómskej osady v Ostrovanoch
a odporučili výstavbu 16-triednej školy v areáli ŠZŠ.
Poslanci OZ po diskusii k tomuto bodu rokovania zaujali toto stanovisko:

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch zamieta výstavbu modulovej školy v areáli Špeciálnej
základnej školy v Ostrovanoch a trvá na výstavbe modulovej školy v obecným zastupiteľstvom
schválenej lokalite pri rómskej osade v obci. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce odôvodňujú
výstavbu modulovej školy v lokalite pri rómskej osade tým, že lokalita je v súlade so schváleným
územným plánom obce, je tam dostatok priestoru na plne organizovanú školu s príslušenstvom t. j.
ihriskami, telocvičňou a školskou jedálňou, je v dosahu vybudovaných inžinierskych sietí. Areál
Špeciálnej základnej školy nie je priestorovo uspôsobený na výstavbu plne organizovanej školy s
príslušenstvom, nie je v súlade z územným plánom obce a územná samospráva obce sa chce
vyhnúť chybám z minulosti, kedy sa zlými rozhodnutiami napáchalo veľa škôd aj v školskom
vzdelávaní detí z obce Ostrovany, keď sa nebral do úvahy demografický vývoj počtu obyvateľov
obce a výstavba základnej školy sa sústredila do obce Šarišské Michaľany. Obecné zastupiteľstvo v
Ostrovanoch súhlasí s podmienkami, že poskytne pozemok a bude sa spolupodieľať na projektovej
dokumentácii, zaistí výstavbu základov a infraštruktúru.
Poslanci OZ po prerokovaní prijali uznesenie č. 101/2014 jednohlasne.
K bodu 10 - Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva v roku 2014.
(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.
Uviedol, že 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 menia 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.
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 35,- €/dieťa/rok.
Dotácie na mzdy zamestnancov a bežnú prevádzku materskej školy 1 583,- €/ dieťa/rok.
Dotácia školskej jedálne 104,- €/dieťa/rok.
Dotácie na správu školských objektov materskej školy a školskej jedálne 5 264,- €/rok
Tieto údaje navrhol starosta obce schváliť zmenou a doplnkom VZN č. č. 2/2013 o určení výšky
finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva, zo dňa
1.12.2011.
Poslanci OZ po prerokovaní prijali uznesenie č. 102/2014 jednohlasne.
K bodu 11 – Návrh členstva obce v MAS Partnerstvo Bachureň
Starosta obce uviedol, že ešte v roku 2013 sa zaujímal o založenie miestnej akčnej skupiny
v okrese Sabinov s obcami a mestami v susedstve nášho katastra za účelom čerpania prostriedkov z
Programu rozvoja vidieka v oblasti regionálneho rozvoja v novom programovom období 20142020 prostredníctvom prístupu LEADER.
Tento zámer v roku 2014 zrealizovali obce a mesto Sabinov a obec Ostrovany nebola o tomto
zámere informovaná. Preto starosta obce po oslovení starostom z Renčišova, kde je založená

miestna akčná skupina združená v občianskom združení Partnerstvo Bachureň predkladá na
dnešnom zasadnutí návrh na členstvo v tomto občianskom združení.
MAS Partnerstvo BACHUREŇ
Územie verejno – súkromného partnerstva BACHUREŇ tvoria katastre 12 obcí okresu Prešov a
Sabinov (Šindliar, Fričovce, Hendrichovce, Uzovské Pekľany, Lažany, Jarovnice, Renčišov,
Lipovce, Štefanovce, Hermanovce, Bertotovce a Uzovský Šalgov). Územie spĺňa všetky
podmienky štatútu MAS, je územne celistvé, sektorovo vyvážené, z hľadiska inštitucionálneho
zastúpenia je pomerne súmerné a sociálno-ekonomické charakteristiky dávajú predpoklad pre
jeho rovnovážny rozvoj pri využití miestnych zdrojov a maximálny záber pri implementácii ISRÚ
a riešení kľúčových problémov všetkých sociálnych skupín občanov.
Skúsenosti s prácou v partnerstve a integrovaným prístupom k rozvoju územia sú bohaté.
Partnerstvo BACHUREŇ sa stalo zakladajúcim členom Národnej siete MAS.
Členov partnerstva spája okrem snahy vzájomnými inovatívnymi aktivitami a na základe
spoločných plánovacích dokumentov skvalitniť život obyvateľov a návštevníkov územia, aj
množstvo identických problémov, ktoré vyplývajú zo spoločnej histórie, kultúry, charakteru
územia, podobného ekonomického vývoja. Cieľom partnerstva je komplexný a efektívny rozvoj
územia pri maximálnom využití miestneho potenciálu.
Program LEADER je výhradne zameraný na podporu rozvoja vidieka a je preň vyčlenená čiastka
1% rozpočtu štrukturálnych fondov, a to z fondu poľnohospodárskeho usmernenia. Fakt zmeny
zdroja financovania posunul administráciu programu LEADER vo všetkých členských štátoch EÚ
na Ministerstvo poľnohospodárstva.
Základné charakteristiky LEADER:
- je orientovaný vždy na limitované územie – teritoriálny princíp
- je založený na aktívnom zapojení miestnych ľudí a jeho nositeľom je miestna akčná skupina –
MAS - Local Action Group – LAG
- jeho proces sa začína zdola nahor a preto propagačné aktivity, technická pomoc a tréningy sú
podstatným nástrojom na začiatku programu
- programy a projekty vždy tvoria a realizujú miestne akčné skupiny, ktorými sú medzisektorové
partnerstvá na miestnej úrovni
- každá takáto skupina si vypracováva vlastnú rozvojovú stratégiu a na jej základe strategický
rozvojový podnikateľský plán
- partnerstvo následne rozhoduje, ktoré súkromné alebo verejné projekty sú v danom území
financované.
Program LEADER je veľmi zjednodušene povedané nový netradičný prístup k rozvoju vidieckych
oblasti. Novosť spočíva v tom, že mikroregión si sám vytvorí potrebné inštitucionálne zázemie pre
definovanie programu rozvoja a jeho realizáciu. K tomu sa dajú cez program LEADER získať
finančné prostriedky, o ktorých použití sa rozhoduje v mikroregióne na základe vlastných kritérií.
Jediným obmedzením je výška financií a to, že podporované aktivity musia byť v súlade s
Programom rozvoja vidieka SR na roky 2014- 2020, čo sa zabezpečuje už v procese prípravy
rozvojového plánu pri definovaní podporovaných aktivít.
Zaradenie do programu a tým aj dostupnosť finančných zdrojov je však podmienená kladným
posúdením žiadosti (projektu) ktorý predkladá mikroregión po zverejnení výzvy. Úspešné
budú tie projekty, kde žiadateľ preukáže existenciu dostatočne silného inštitucionálneho
zázemia na realizáciu programu a tiež jasnú predstavu o rozvoji mikroregiónu.
Starosta obec navrhol poslancom OZ schváliť Členstvo obce Ostrovany v občianskom združení
Partnerstvo Bachureň a poveriť starostu obce Ostrovany zastupovaním obce v občianskom
združení Partnerstvo Bachureň.
Poslanci OZ prijali uznesenie č. 105/2014 jednohlasne.

K bodu 12 - Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2014
(v prílohe zápisnice)
Starosta obce uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci neobdržali v predstihu, sú
v prílohe zápisnice.
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. Tak je tomu aj v prípade pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ.
Povinnosťou riaditeľa je vydať „ Ročný plán kontinuálneho vzdelávania“ až po vyjadrení
zriaďovateľa. Jeho návrh tvorí prílohu tejto žiadosti. Problematika predmetného plánu bola
prerokovaná na pedagogickej rade a uvedení pedagogickí zamestnanci súhlasia so štúdiom.
Predložený plán spĺňa podmienky vzdelávania vyplývajúceho z cieľov výchovy a vzdelávania
alebo z cieľov výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej činnosti materskej školy.
Tento bod rokovania je opätovne prerokovaný z predchádzajúceho zasadnutia, kedy bol vrátený na
doplnenie uznesením č. 96/2013, ktorým poslanci OZ nesúhlasili s predloženým návrhom
a žiadali o jeho doplnenie.
Poslanci OZ prijali uznesenie č. 106/2014, ktorým tento plán kontrolnej činnosti jednohlasne
schválili a žiadajú doložiť na nasledujúce zasadnutie OZ aktuálne a prebiehajúce vzdelávacie kurzy
zamestnancov MŠ.
K bodu 13 - Návrh zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia – materskej školy
(v prílohe zápisnice)
Návrh na zaradenie tohto bodu rokovania predložila poslankyňa OZ Viera Bečaverová.
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. Školská rada sa volí na
obdobie štyroch rokov. V tomto roku sa bude kreovať nová školská rada. Preto je potrebné
delegovať, najlepšie z poslancov OZ, jedného člena ako zástupcu zriaďovateľa do rady školského
zariadenia.
Poslanci OZ po prerokovaní prijali uznesenie č. 107/2014, ktorým schválili za člena rady školy
poslankyňu OZ Katarínu Triščovú.
K bodu 14 - Prerokovanie platu starostu obce
(v prílohe zápisnice)
Starosta uviedol, že materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali v predstihu a sú v prílohe
zápisnice, taktiež boli zverejnené na internetovej stránke obce.
Plat starostu obce sa prerokováva raz ročne. Plat starostu obce Ostrovany bol naposledy
prerokovaný v obecnom zastupiteľstve v júni 2011.
Plat starostu obce je doteraz 1752 €, ktorý pozostáva z výšky platu podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % v súlade s § 4 ods. 2 cit. zákona.
Návrh úpravy platu starostu obce Ostrovany od 1.1.2014 je 1 993 €, ktorý pozostáva z výšky platu
podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený o 25 % v súlade s § 4 ods.
2 cit. zákona.
Poslanci OZ po prerokovaní prijali uznesenie č. 103/2014, ktorým plat starostu schválili.
K bodu 15 - Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
(v prílohe zápisnice)
V úvode starosta obce pripomenul poslancom OZ, že tí žiadatelia, ktorí nemajú splnené daňové

a poplatkové povinnosti voči obci nemajú nárok na jednorazovú dávku z rozpočtu obce.
Žiadosti na rokovanie OZ predložili:
1. Mária Duždová, Ostrovany 171 - žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce z dôvodu choroby manžela a dcéry na lieky ktoré užívajú.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 104/2014/A7
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 3,
písm. a/ pre Máriu Duždovú, Ostrovany 171 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.
2. Ľubuša Duždová, Ostrovany 171 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce za výdavky na
lieky.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 104/2014/A8
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 3,
písm. a/ pre Ľubušu Duždovú, Ostrovany 171 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.
3. Helena Duždová, Ostrovany 193 - žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce – nedostatok finančných prostriedkov na lieky.
Poslanci OZ po prerokovaní zamietajú uznesením č. 104/2014/A9
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.3 pre
Helenu Duždovú, Ostrovany 193 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.
4. Helena Bilá, Ostrovany 185 – žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce na
lieky.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 104/2014/A10
- Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods. 3,
písm. a/ pre Helenu Bilú, Ostrovany 185 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.
K bodu 16 – Rôzne
Neboli vznesené príspevky.
K bodu 17 - Diskusia
Magdová Slávka – kedy bude dokončené vysporiadanie a úprava cesty v Úvozku.
Starosta obce - predpokladám, že do konca jesene to bude v poriadku.
Martin Jaco – prekládka VN napätia u Beliša, vysporiadanie cintorína.
Starosta obce – predpokladali sme, že p. Beliš chce postaviť RD pri jarku v Zimnom poli, opak je
pravdou p. Beliš chce postaviť RD v strede parcely dva metre od bratovej parcely. Problém
doriešime v mesiacoch marec – apríl 2014 s VSD.
Na cintorín mám spracovaný GP budeme ho riešiť, oslovím vlastníkov s návrhom ceny a postúpim
na rokovanie OZ.
K bodu 18 – Závery z rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom 19. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
2. Návrh na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2014
3. Návrh na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – výstavba ZŠ v obci
4. Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva v roku 2014.
5. Návrh členstva obce v MAS Partnerstvo Bachureň
6. Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2014
7. Návrh zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia – materskej školy

8. Prerokovanie platu starostu obce
9. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie kontrola plnenia uznesení OZ od
posledného zasadnutia .
Uznesenie č. 99
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Berie na vedomie
A1. Určenie overovateľov zápisnice - Mgr. Slávka Magdová
- Viera Bečaverová
A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
B . Schvaľuje
B1. Program 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4/ Voľba návrhovej komisie
5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
7/ Podnety a návrhy od občanov
8/ Návrh na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2014
9/ Návrh na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – výstavba ZŠ v obci
10/ Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva v roku 2014.
11/ Návrh členstva obce v MAS Partnerstvo Bachureň
12/ Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2014
13/ Návrh zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia – materskej školy
14/ Prerokovanie platu starostu obce
15/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
16/ Rôzne
17/ Diskusia
18/ Závery z rokovania
19/ Záver
S doplnenými bodmi rokovania 11., 12., a 13.
B2. Návrhovú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Bruzda Jozef
- člen komisie
– Katarína Triščová
- člen komisie
– Elemír Dužda
2. Návrh na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2014
Uznesenie č. 100
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ostrovany na rok 2014

B. Schvaľuje

Rozpočet obce Ostrovany na rok 2014 bez programovej štruktúry ( § 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 2014 sa určujú sumou 582 910 €
a celkové výdavky rozpočtu obce Ostrovany sa určujú sumou
582 910 €.
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.
3. Návrh na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – výstavba ZŠ v obci
Uznesenie č. 101
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Zamieta
výstavbu modulovej školy v areáli Špeciálnej základnej školy v Ostrovanoch a trvá na výstavbe
modulovej školy v obecným zastupiteľstvom schválenej lokalite pri rómskej osade v obci.
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce odôvodňujú výstavbu modulovej školy v lokalite pri
rómskej osade tým, že lokalita je v súlade so schváleným územným plánom obce, je tam dostatok
priestoru na plne organizovanú školu s príslušenstvom t. j. ihriskami, telocvičňou a školskou
jedálňou, je v dosahu vybudovaných inžinierskych sietí.
Areál Špeciálnej základnej školy nie je priestorovo uspôsobený na výstavbu plne organizovanej
školy s príslušenstvom, nie je v súlade z územným plánom obce a územná samospráva obce sa
chce vyhnúť chybám z minulosti, kedy sa zlými rozhodnutiami napáchalo veľa škôd aj v školskom
vzdelávaní detí z obce Ostrovany, keď sa nebral do úvahy demografický vývoj počtu obyvateľov
obce a výstavba základnej školy sa sústredila do obce Šarišské Michaľany.
B. Súhlasí
s podmienkami, že poskytne pozemok a bude sa spolupodieľať na projektovej dokumentácii, zaistí
výstavbu základov a infraštruktúru pre modulovú školu v obci.
4. Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva v roku 2014
Uznesenie č. 102
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
Zmeny a doplnky VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva pre rok 2014.
5. Návrh členstva obce v MAS Partnerstvo Bachureň
Uznesenie č. 105
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch

A. Schvaľuje
Členstvo obce Ostrovany v občianskom združení Partnerstvo Bachureň
B. Poveruje
Starostu obce Ostrovany, Ing. Cyrila Reváka zastupovaním obce v občianskom združení
Partnerstvo Bachureň
6. Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov MŠ v roku 2014
Uznesenie č. 106
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A . súhlasí
s preloženým Ročným plánom kontinuálneho vzdelávania, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
B. Žiada
doložiť obecnému zastupiteľstvu aktuálne aj prebiehajúce vzdelávacie kurzy zamestnancov MŠ.
7. Návrh zástupcu zriaďovateľa do rady školského zariadenia – materskej školy
Uznesenie č. 107
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A . Schvaľuje
za člena rady školy v materskej škole poslankyňu OZ Katarínu Triščovú ako zástupcu
zriaďovateľa.
8. Prerokovanie platu starostu obce
Uznesenie č. 103
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A . Schvaľuje
A.1 Plat starostu obce Ing. Cyrila Reváka od 1.1.2014 vo výške 1993 € mesačne.
A2. Plat sa stanovuje do 31.12.2014. Od 1.1.2015 bude prehodnotený podľa priemerného zárobku
v NH za rok 2014 na základe údajov ŠÚ SR.
9. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
Uznesenie č. 104
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. Schvaľuje
A.1 Poskytnutie finančnej 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 2014 vo výške
4300 €.
A.2 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre na
činnosť združenia pre mládež z obce Ostrovany na celoslovenské finále futbalového turnaja CFF
Samsung Kama 2014 – 300 €.
A.3 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany na na rozšírenie šatní o sociálne zariadenie v roku 2014 a 60. Výročie založenia TJ
Sokol vo výške 5000 €.

A.4 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol
Ostrovany a MSŠČK na 8. ročník Dňa obce - kultúrno-spoločenské podujatie pre členov,
sympatizantov a rodákov obce v roku 2014 vo výške 700 €.
A.5 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre
Rímskokat. cirkev filiálka Ostrovany na úpravy v interiéry a exteriéry kostola v roku 2014 vo
výške 4300 €.
A.6 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 opravu
sochy v kaplnke v obci v roku 2014 vo výške 800 €. Mgr. Marek Roják, Ostrovany 110
A.7 Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods.
3, písm. a/ pre Máriu Duždovú, Ostrovany 171 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.
A.8 Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods.
3, písm. a/ pre Ľubušu Duždovú, Ostrovany 171 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.
A.9 Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.3 pre
Helenu Duždovú, Ostrovany 193 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.
A.10 Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2, ods.
3, písm. a/ pre Helenu Bilú, Ostrovany 185 vo výške 50 € na zvýšené náklady na lieky.
K bodu 19 - Záver
Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch poďakoval starosta obce poslancom
a všetkým prítomným za účasť na 19. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončil.

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Slávka Magdová
Viera Bečaverová
Zapísala:
Bc. Martina Lukáčová

-

PRÍLOHY -

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 6.3.2014
Číslo programu rokovania : 8

K návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a viacročného rozpočtu na roky 2015-2016

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 2014

B. SCHVAĽUJE
Rozpočet obce Ostrovany na rok 2014:

B1. Celkové príjmy rozpočtu obce Ostrovany na rok 2014 sa určujú sumou 582 910 €
a celkové výdavky rozpočtu obce Ostrovany sa určujú sumou
582 910 €.
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 2014 - 2016 je zostavený v súlade s týmito právnymi
predpismi:
 so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 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
 so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov,
 so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov,
 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,
 so zákonom č. 493/2011Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
 v súlade so schváleným rozpočtom SR na rok 2014 a so Zásadami nakladania s finančnými
prostriedkami Obce Ostrovany.
Podľa zákona č. 493/2011Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná zostavovať
svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený
rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje
o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2016 je zostavený
s dôrazom na vzťah medzi rozpočtovými príjmami a očakávanými výdavkami porovnané podľa
predchádzajúcich rokov 2012 a 2013.
Zostavenie rozpočtu obce na rok 2014 ovplyvnil rad legislatívnych opatrení prijatých v roku 2013 a
prijatie memoranda v roku 2013 o spolupráci medzi ZMOS a Vládou SR, ktoré majú dopad na
príjmovú časť rozpočtu a ovplyvnili aj výdavky obce.
Rozpočet obce Ostrovany na rok 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 582 910,- €,
- rozpočet je vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov.
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 468 110,- €, bežné výdavky vo výške 352 750,- €, kapitálové
príjmy sú rozpočtované vo výške 0,- € a kapitálové výdavky vo výške 201 660,- €.
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 zo schváleného rozpočtu verejnej správy
na roky 2014 – 2016 a odhadu výberu dane v tomto roku. Sadzby miestnych daní a poplatkov
a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2013 a predchádzajúceho
roka 2012.
Návrh rozpočtu obce Ostrovany na roky 2015-2016 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.

Takto zostavený rozpočet má zabezpečiť preukázateľnosť a efektívnosť verejných výdavkov, zvýšenie
ich transparentnosti a informovanosti občanov o použití verejných financií a prostriedkov obce.
V rámci prerokovania návrhu rozpočtu obce a jeho možných úprav odporúčam prerokovať žiadostí F
a P osôb, ktoré žiadajú o príspevky a dotácie z rozpočtu obce na rok 2014.
Na zasadnutí OZ sa bude prerokovávať návrh záväznej časti rozpočtu obce na rok 2014 a viacročný
rozpočet – orientačný na roky 2015 a 2016.
V listinnej forme Vám predkladám:
- návrh trojročného rozpočtu obce Ostrovany na rok 2014.
Podrobnejšie informácie k návrhu rozpočtu budú poskytnuté starostom obce na zasadnutí OZ.
Odporúčam poslancom OZ rozpočet na rok 2014 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 2014 na rokovaní OZ
Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na webovej stránke obce 21.2.2014.

PRÍJMY
1. B e ž n é p r í j m y
1.1. Daňové príjmy
1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - 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 - 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 - 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 - 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 - 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

1.2.1. Príjmy z prenajatých budov - Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom
bytových domov.
1.2.2. Správne poplatky - 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.
1.2.3. Cintorínske poplatky - Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne.
1.2.4. Režijné náklady - Platby za výdavky na prípravu jedál pre dôchodcov (energie, mzdy
a odvody).
1.2.5. Platby za pripojenie na internet - Poplatok za pripojenie sa odberateľa na obecnú WiFi
internetovú sieť ( v súčasnosti neobmedzené pripojenie poplatok mesačne 7 € ).
1.2.6. Za odpadové nádoby - Príjem za odpredaj popolníc 110 litrových ( 13,30 € ).
1.2.7. Poplatky za stočné - 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.
1.2.8. Poplatky MŠ – Príspevky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov
v MŠ.
1.2.9. Poplatky MŠ – darovací príspevok rodičov detí v MŠ - Príspevky zákonného zástupcu
dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ.
1.2.10. Úroky - Príjmy z finančných účtov vedených v banke.
1.2.11. Ostatné príjmy od FO - Príjmy za nájom majetku obce, za prenájom obecných priestorov
a iné náhodne príjmy.
1.3. Transfery verejnej správy
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2014 budú realizované v nasledujúcej
štruktúre:
1.3.1. Dotácia – refundácia nákladov na NP TSP
1.3.2. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
1.3.3. Dotácia na prenesený výkon št. sp. v oblasti ŽP
1.3.4. Dotácia na predškolskú výchovu
3. Finančné operácie
3.1. Zostatok hospodárenia z minulých rokov

VÝDAVKY
Výdavky obce s dôrazom na efektívnosť pri vynakladaní verejných zdrojov.
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. Správa
a údržba budovy obecného úradu a komunitného centra. 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. Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska a členom
Hornotorysského regionálneho združenia. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu
ročného členského v týchto organizáciách. Správa a údržba obecného úradu a komunitného centra.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na energie, revízie a údržbu. Sú tu zahrnuté aj
transfery na výdavky verejného sektora a splácanie úrokov bankám.
Financovanie služieb občanom a to zabezpečenie ochrany pred požiarmi, cintorínskych
služieb, vysielanie obecného rozhlasu a údržba verejného osvetlenia, veterinárna starostlivosť,
nakladanie s tuhým domovým odpadom a prevádzkou kanalizácie a ČOV, služby spojené s bývaním
v nájomných obecných bytoch, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom
komunitnom centre, podpora športových aktivít, zabezpečenie rozvoja obce spojená s údržbou
obecných priestranstiev, drobné služby pre občanov, formou menších dobrovoľných prác v spolupráci
s ÚPSVR, knižničné služby s bohatým knižným fondom. Podpora organizácii a združení v obci na
využitie voľného času detí, mládeže, dospelých a rodákov z obce. Financujú sa aktivity týchto
organizácii a združení. V rámci služieb 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.
Obec Ostrovany zabezpečuje prevádzku materskej školy a školskej jedálne. Zabezpečuje
plynulý a kvalitný chod materskej školy a prípravu 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 .
Výdavky na financovanie výkonu komunitných sociálnych pracovníkov v Národnom projekte
TSP, výdavky na jednorazové dávky z rozpočtu obce pre občanov v hmotnej núdzi a príspevkov pre
deti v detských domovoch.
Výdavky na financovanie nákupu strojov a prístrojov, pozemkov, prípravu projektovej
dokumentácie v súvislosti s verejnoprospešnou výstavbou v obci a výdavky na splácanie dlhu za
miestne komunikácie.

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
K NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2014-2016
A K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2014.
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 viacročného rozpočtu obce Ostrovany na roky 2014 – 2016
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014.
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2014 - 2016
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na
základe návrhu viacročného rozpočtu na rok 2014 2016 a návrhu rozpočtu na rok 2014, ktorý
bol spracovaný v súlade s § 9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA.
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia z predloženého
návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2014 – 2016 a návrhu rozpočtu obce na rok 2014
(ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:
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.
– č.493/2011 Z.z o rozpočtovej zodpovednosti
1.2. Súlad so všeobecno-záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecno-záväznými nariadeniami obce –
VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce Ostrovany, VZN č.3/2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady, VZN č.2/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva, VZN 1/2008
o verejnej kanalizácií, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatnení
odpadových vôd, VZN 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, VZN č.24/2004 o podmienkach
poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce ako aj so Zásadami
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený spôsobom obvyklým v zákonom stanovej lehote, 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 . Návrh rozpočtu na rok 2014 je predložený na
schválenie v rozsahu hlavných položiek rozpočtovej klasifikácie.
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu obce vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na
roky 2014-2016, z vývoja hospodárenia obce roku 2013 a z predchádzajúcich sledovaných
rokoch.
C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU OBCE
Návrh rozpočtu obce 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 2014
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - 2015
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) –
na rok 2016
Viacročný rozpočet na roky 2014 – 2016 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje
rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2014 je záväzný,
rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky majú orientačný charakter, ich ukazovatele, sa
spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Viacročný rozpočet na roky 2014 – 2016 je v súlade s § 10 odst.3 až 7 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. vnútorne členený na:
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a výdavky
c) finančné operácie.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2014-2016 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.
Môžem konštatovať, že návrh rozpočtu je z hľadiska zákonnosti a metodickej správnosti
zostavený v súlade s ustanoveniami uvedených zákonov. Štruktúra rozpočtu je v zmysle platnej
metodiky.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOĆTU
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu na rok 2014 v položkách podľa ekonomickej
klasifikácie. Po rekapitulácií jednotlivých položiek, predložený rozpočet predstavuje nasledovné
objemy:
Návrh rozpočtu na rok 2014 je vyrovnaný a predpokladá:
celkové príjmy: 582 910 €
celkové výdavky: 582 910 €
Druhová a typová skladba rozpočtu
Rozpočtové roky
Rozpočet celkom:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce:
prebytok/schodok rozpočtu
Bežný rozpočet:
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce:
prebytok/schodok rozpočtu
Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce:
prebytok/schodok rozpočtu
Finančné oprácie:
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel

2014

2015

2016

582 910
582 910

462 634
342 272

467 082
345 530

0

120 362

121 552

468 110
352 750

462 634
342 272

467 082
345 530

115 360

120 362

121 552

0
201 660

0
0

0
0

-201 660
114 800
28 500
86 300

Bežný rozpočet je charakterizovaný príjmami 468 110 € a výdavkami v celkovej výške 352 750
€. Bežný rozpočet je prebytkový s finančným prebytkom 115 360 €, ktorý spolu s finančnými
operáciami 86 300 € vykrýva schodok kapitálového rozpočtu 201 660 €. Výdavky finančných
operácií vo výške 28 500 € predstavujú splácanie istiny z úveru na miestne komunikácie.
Bežné príjmy sa odvíjajú z týchto základných zdrojov: zo štátneho rozpočtu, vlastných príjmov
obce a z ostatných nerozpočtovaných príjmov.
Rozpočet príjmov:
Najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu tvoria daňové príjmy, pričom najväčší podiel
má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho
rozpočtu, t.j. 74,77 % bežného rozpočtu. Ďalej je to daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad, poplatky za stočné a ostatné poplatky.
Ďalšiu podstatnú časť príjmu tvoria nedaňové príjmy, ktoré sú tvorené hlavne príjmami z
vlastníctva majetku – prenajatie budov, pripojenie na internet, stravovanie a iné príjmy od FO.
Rozpočet zahŕňa aj transfery v rámci verejnej správy – dotácia pre MŠ, na REGOB, decentralizov.
dotácia pre život. prostredie, financovanie projektu MŠ MRK II ako aj refundácia nákladov na
komunitných sociálnych pracovníkov, refundácia nákladov na aktivačnú činnosť, ktoré sú
rozpočtované aj vo výdajovej časti rozpočtu.

Plánované príjmy bežného rozpočtu:
Podielové dane zo štátneho rozpočtu ….....................................................350 000
Dane z nehnuteľnosti …............................................................................
9 500
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad …................12 000
Ostatné daňové príjmy …......................................................................................12 500
Nedaňové príjmy – prenajatie budov, ost. poplatky …............................29 700
Transfery v rámci verejnej správy ..................................................................66 410
Rozpočet výdavkov:
Návrh tvorby rozpočtu vychádza z potrieb, stanovených priorít a zámerov obce pre
obdobie rokov 2014 - 2016, 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 2014 má mierny nárast oproti roku 2013. 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 114 800 € a výdavky 28 500 € budú použité
na úhradu úverovej istiny.
ZÁVER
V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej štruktúry.
Obec využíva novelizáciu §-u 4 ods. 5 tohto zákona, ktorý znie: „rozpočet obce obsahuje
aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce“ bol doplnený o tieto
slová: „to neplatí ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000 rozhodne
o neuplatňovaní programového rozpočtu obce“.
Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2015 – 2016 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 2014
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 2015-2016.

V Ostrovanoch dňa 28.2.2014

Štelbaská Verona - hlavný kontrolór
........................................................

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 6.3.2014
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na prerokovanie nakladania z nehnuteľným majetkom obce – výstavba ZŠ v obci

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
text uznesenia po prerokovaní v OZ

Príloha Zápis z výjazdového rokovania.

Zápis z výjazdového rokovania
zo dňa 17.2.2014 a 18. 2. 2014
Účastníci: MŠVVaŠ SR: J. Jaraba – VO SRŠ, Z. Kadlečíková – SRŠ
ÚSVRK: P.Pollák – SV SR pre RK, zástupcovia regionálnych kancelárií
MF SR a MV SR: A. Marcinčin – poradca
OÚ v Banskej Bystrici: I. Haringová – vedúca odboru školstva
OÚ v Prešove: K. Komanická – vedúca odboru školstva
OÚ v Kežmarku: J. Ferenčák - prednosta
Hlavným obsahom výjazdového pracovného rokovania bolo zabezpečenie rovnakého
prístupu ku vzdelávaniu pri plnení povinnej školskej dochádzky v obciach s vysokou
koncentráciou žiakov z marginalizovaných rómskych komunít s dôrazom na zníženie počtu
žiakov v špeciálnych základných školách vytvorením
kapacitných priestorov
v základnej škole a desegregáciu.
Po oboznámení účastníkov so základnými faktami s opätovným upozornením, že štát
nebude podporovať segregáciu, postupne bola prejednaná s predstaviteľmi obcí
a riaditeľmi ZŠ situácia v obciach a zaujaté stanoviská k výstavbe modulovej školy.
Základné kritéria spoločnej výstavby modulovej školy:
štát: poskytne na výstavbu 200 000,- Eur, pre 8. triednu ZŠ, ; IKT na základe žiadosti škôl
zaistí MŠ VVaŠ SR; finančné prostriedky na aktivačné práce je možné zaistiť aj z MPSVaR;
ÚVSRK:
-ponúka obciam možnosť zapojiť sa do výzvy číslo I. ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej
komunity a žiadať o finančnú podporu na vypracovanie Projektovej dokumentácie pre
výstavbu modulovej školy;
-prostredníctvom regionálnych kancelárií bude nápomocný pri rokovaniach so Slovenským
pozemkovým fondom o lokalitách určených na výstavbu modulových škôl
obec: poskytne pozemok, projektovú dokumentáciu, zaistí výstavbu základov, infraštruktúru,
zapojí do výstavby miestnu komunitu;
začatie výstavby/ montáž - apríl/máj s ukončením do septembra 2014;

Tieto skutočnosti budú uvedené v dohode o spolupráci uzatvorenej medzi MŠVVaŠ SR,
ÚSVRK, starostami a riaditeľmi škôl.
1. Muránska Dlhá Lúka – V obci žije 910 obyvateľov. ZŠ /1-4/ má 78 žiakov. Kapacita
školy je 45 žiakov. Prevádzka školy je umiestnená v neúčelových, adaptovaných
priestoroch, ktoré nezodpovedajú hygienickým požiadavkám. Susedná obec, kde chodia
žiaci /5-9/ ročníka je vzdialená cca 5 km. Zapísaných do 1. ročníka na šk. r. 2014/15 je 12
detí. Obec má záujem o 8 tried a súhlasí s kritériami. Nevyhnutne treba hľadať efektívne
riešenie.
1

Pôvodný návrh starostu na umiestnenie stavby účastníci výjazdového rokovania
neodsúhlasili, požiadali starostu nájsť vhodnejší pozemok do 15. 3. 2014. Starosta obce už
18. 2. 2014 oznámil, že je v jednaní s vlastníkom vhodného pozemku pre výstavbu. Tento
pozemok vyhovuje všetkým zainteresovaným stranám.
Závery:
a) Starosta obce do 31. 3. 2014 zdokladuje vlastníctvo pozemku.
b) Po zdokladovaní môže starosta zahájiť výstavbu 8-triednej modulovej školy.
Stráne pod Tatrami – V obci žije 2 083 obyvateľov. V ZŠ je 348 žiakov a má 3
špeciálne triedy. Do 1. ročníka na šk. r. 2014/15 je zapísaných 48 detí. V ZŠ je
dvojzmenná prevádzka. V obci bola 17. 2. 2014 sprevádzkovaná 8-triedna modulová
škola. Nutne je potrebná výstavba ďalších modulových škôl vzhľadom na nevyhovujúcu
kapacitu. Na rokovaní boli prezentované 2 rozdielne názory na umiestnenie ďalšej
modulovej školy.
Závery:
a) Dohodlo sa na nadstavbe súčasnej modulovej školy.
b) Zároveň sa vybuduje nová 8-triedna v priestoroch súčasnej ZŠ.
2.

Jurské – ZŠ sa nachádza v kamennej budove z roku 1876 s 1 triedou a pôvodným
jednoizbovým bytom pre učiteľa. Niektorí žiaci sa učia v náhradných priestoroch na
Obecnom úrade, ktoré ale nespĺňajú hygienické požiadavky na školské priestory. ZŠ je
s ročníkmi 1.-4. – 135 žiakov, ostatné deti navštevujú školu v susednej obci. Zapísaných
na šk. rok. je 31 detí. V obci je MŠ v priestoroch obecného úradu s počtom 20 detí. Obec
má záujem o 8 tried. Naďalej žiaci v ročníkoch 5.-9 budú navštevovať spádovú školu
v Toporci. Plánovaný pozemok je vyčlenený na začiatku obce, ďalej v obci je potrebné
zabezpečiť dozor pri výstavbe. Obec je pripravená na výstavbu modulovej školy,
pozemok má rozmer 32 a.
Závery:
a) Dohodlo sa na výstavbe 8-triednej modulovej školy.
b) Obec pošle čestné vyhlásenie, že nie je voči nej vedené exekučné konanie.
c) Finančné prostriedky budú poukázané po výstavbe a kolaudácii prostredníctvom
okresného úradu priamo dodávateľovi.

3.

Stará Ľubovňa – Podsadek. V meste Stará Ľubovňa je 5 ZŠ a jednou z nich je ZŠ
Podsadek, ktorú navštevuje 227 žiakov v 11 triedach. Žiaci v 8 triedach majú dvojzmenné
vyučovanie. Všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú kapacitne naplnené.
Závery:
a) Dohodlo sa na výstavbe 9-triednej modulovej školy.
b) Poskytnutých bude 220 tis. eur s DPH, ostatné náklady hradí mesto.
c) Mesto sa zaväzuje, že zriadi výdajňu stravy.
4.

5. Malý Slivník – V obci žije 860 obyvateľov z toho 600 Rómov. V obci nie je základná
škola, ale je ŠZŠ so žiakmi s ľahkým, stredným a ťažkým/hlbokým stupňom
mentálneho postihnutia s dvojzmenným vyučovaním. Obec má veľký záujem o
výstavbu a následne o zaradenie základnej školy do siete škôl v SR, okrem iného sa
2

zníži počet žiakov v špeciálnej základnej škole. Výstavbou modulovej školy by sa
riešili ročníky 1.-4. Nová škola by bola vedľa komunitného centra v rómskej lokalite
Na Furmanci.
Závery:
a) Účastníci rokovania nesúhlasili s navrhovaným priestorovým umiestnením stavby.
b) Zaviazali starostu obce preveriť 2 možnosti umiestnenia školy: v areáli ŠZŠ alebo
na inom vhodnom pozemku, napríklad pri obecnom úrade.
c) Starosta obce zaujme stanovisko do 31. 3. 2014.

6.

Ostrovany – V obci žije 1900 obyvateľov z toho 1300 Rómov. Obec nemá zriadenú
základnú školu, povinná školská dochádzka je zabezpečovaná v ZŠ s MŠ v obci Šarišské
Michaľany, s ktorou je uzatvorená dohoda o spoločnom školskom obvode. V obci
Ostrovany je cca 429 detí vo veku povinnej školskej dochádzky, z nich prevažná časť je
zo sociálne znevýhodneného prostredia z rómskej osady. 65 detí navštevuje inú ako
spádovú školu a 120 detí je žiakmi špeciálnej základnej školy v Ostrovanoch, v ktorej sú
žiaci s ľahkým, stredným a ťažkým/ hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. V obci
sa nachádza materská škola s 58 deťmi. Vzhľadom na demografický vývoj, ak by obec
Ostrovany riešila povinnú školskú dochádzku svojich detí vo vlastnej obci ZŠ, základná
škola v Šarišských Michaľanoch by sa následne nedostala do priestorového problému na
zabezpečenie povinnej školskej dochádzky detí, t.j. do dvojzmennej prevádzky.
Závery:
a) Účastníci rokovania nesúhlasili s navrhovaným priestorovým umiestnením stavby.
b) Odporučili vybudovať 16-triednu školu v areáli ŠZŠ.
c) Starosta obce zaujme stanovisko do 15. 3. 2014.

7. Jarovnice – V obci žije 5 700 obyvateľov. V obci 1567 žiakov vo veku plnenia povinnej
školskej dochádzky. ZŠ Jarovnice 192 je postavená s kapacitou 350 žiakov, pričom ju
navštevuje cez 1 000 žiakov. II. etapa – výstavba poschodia s 8 triedami, ale problém 100%
dvojzmennosti bude naďalej pretrvávať. Vzhľadom na demografický vývoj ročne otvárajú 10
tried 1. ročníka. V obci sú 3 školy (2 ZŠ a 1 ŠZŠ) s dvojzmennou prevádzkou. Ideálne
výstavba novej školy.
Závery:
a) Účastníci rokovania odporúčajú vybudovať v areáli súčasnej ZŠ modulovú
16-triednu školu.

V Bratislave 19.2.2014
Schválil: Š. Chudoba, ŠT MŠVVaŠ SR
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Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 6.3.2014
Číslo programu rokovania : 10

K návrhu o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na
úseku školstva.

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 2014.
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 menia 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 35 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 2013 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 2013 a ročnej dotácie na
jedno dieťa.
3) Z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR na svojej internetovej stránke pre rok 2014
vyplýva:
- Predpokladaný podiel na DPFO pre rok 2014 za SR v €: 1 301 596 000
- Prepočítaný počet detí a žiakov podľa stavu k 15.9.2013 za SR: 8 604 092,20
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 (1 301 596 000 /8 604092,20 = 60,51 €
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
58 x 27,3 = 1583,40 (prepočítaný počet detí),
- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = ročná dotácia DPFO
1583,40 x 60,51 = 95 811,53 € 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
58 x 1,8 = 104,40 (prepočítaný počet detí),
- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = ročná dotácia DPFO
104,40 x 60,51 = 6317,54 € 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 2013.
2) Dotácia na správu školských objektov sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do materskej školy
k 15. septembru 2013 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,
58 x 1,5 = 87 (prepočítaný počet detí)

- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = výška výnosu DPFO = ročná dotácia
87 x 60,51 = 5 264,37 € je ročná dotácia pre obec do DPFO.
Ostrovany február 2014

NÁVRH
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 2014 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 6.3.2014 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
V Ostrovanoch dňa 6.3.2014

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 2014:
Škola a školské zariadenie Výška finančných
prostriedkov

Počet detí
k 15. 9. 2013

Materská škola

1 583,- €/ dieťa/rok

58

Školská jedáleň

104,- €/dieťa/rok

58

Správa školských objektov 5 264,- €/rok
CVČ

35,- €/dieťa/rok

-

-

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu

Na rokovanie dňa 6.3.2014

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
v Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 6.3.2014
Číslo programu rokovania : 14

K návrhu úpravy platu starostu obce Ostrovany

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. schvaľuje
A1. Plat starostu obce Ing. Cyrila Reváka od 1.1.2014 vo výške 1993 € mesačne.
A2. Plat sa stanovuje do 31.12.2014. Od 1.1.2015 bude prehodnotený podľa priemerného zárobku
v NH za rok 2014 na základe údajov ŠÚ SR.

Dôvodová správa:
V súvislosti so zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí sa plat
starostu obce prerokováva raz ročne. Plat starostu obce Ostrovany bol naposledy prerokovaný
v obecnom zastupiteľstve v 23.6.2011.
Novelou zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí boli znížené
koeficienty, znížené celkové navýšenie, znížené odstupné starostovi po skončení výkonu funkcie,
zrušené možné odmeny starostov.
Starostovi podľa zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí

a primátorov miest v znení neskorších predpisov, patrí podľa ustanovenia § 3 ods. 1 plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 ods. 1.
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 uvedeného zákona môže obecné zastupiteľstvo tento plat
rozhodnutím zvýšiť až o 70%.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 24/2011 zo dňa 26.3.2011 bol starosta obce Ostrovany
na základe § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. zaradený do 3. platovej skupiny, t.j. 1,98 – násobok
mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok – výška platu takto stanovená je v súčasnosti 1 523 €. V súlade s § 4
ods. 2 cit. zákona obecné zastupiteľstvo svojím rozhodnutím zvýšilo tento plat o 15%, vzhľadom na
náročnosť práce, veľkosť obce a zodpovednosť za výkon verejnej funkcie, teda o 229 €.
Plat starostu obce je doteraz 1752 €.
Na základe tohto uznesenia mal byť plat starostu prerokovaný 1.1.2012 a podľa zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov podľa !4 ods. 4 obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
Hávrh úpravy platu starostu obce Ostrovany od 1.1.2014
Podľa cit. zákona s účinnosťou od 1. júna 2011, podľa ustanovenia § 3 ods. 1 patrí starostovi plat,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok (2012 – 805 €)
a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý je stanovený pre obce s počtom obyvateľov od 1 001 do 3 000 vo
výške 1,98.
Plat starostu je podľa uvedeného výpočtu vo výške 1 593,90 €.
Podľa § 3 ods. 1 sa plat zaokrúhľuje na celé euro nahor, t.j. na sumu 1 594 €.
V súlade s § 4 ods. 2 cit. zákona môže miestne zastupiteľstvo rozhodnutím zvýšiť tento plat až
o 70%. Vzhľadom na náročnosť práce, veľkosť obce a zodpovednosť za výkon verejnej funkcie
navrhujem zvýšiť plat starostu o 25%. Toto zvýšenie činí 398,50 €.
Z uvedeného vyplýva, že starostovi sa priznáva mesačný plat celkom vo výške
1 594 + 398,50 = 1992,50 €
Vzhľadom na § 3 ods. 1 sa plat zaokrúhľuje na celé euro nahor, t.j. starostovi sa plat priznáva vo
výške 1 993 €.

-
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