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

 

Z IX. riadneho zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného 

dňa 15.4.2016  o  17,00  hodine  v  kultúrno-spoločenskom centre pri Obecnom úrade v 

Ostrovanoch 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Starosta obce: 

 

                                                                                            Ing. Cyril   R e v á k  v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  IX/2016                                                                     V Ostrovanoch dňa 11.4.2016 

 

 

 

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 

 

                        IX. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň 

 

15. apríla 2016 /piatok/ so začiatkom o 17,00 hodine, 

 

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  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  

   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/ Voľba hlavného kontrolóra obce 

   9/ Návrh na schválenie Programu rozvoja obce na roky 2016 - 2022 

 10/ Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb 

 11/ Rôzne 

 12/ Diskusia 

 13/ Závery z rokovania 

 14/ Záver 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Cyril Revák 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov 

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

číslo: OZ IX/2016 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

Z IX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 15.4.2016 o 17,00 

hodine v kultúrno-spoločenskom  centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch. 

 

Prítomní: - poslanci OZ v počte 8 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  

   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/ Voľba hlavného kontrolóra obce 

   9/ Návrh na schválenie Programu rozvoja obce na roky 2016 - 2022 

 10/ Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb 

 11/ Rôzne 

 12/ Diskusia 

 13/ Závery z rokovania 

 14/ Záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie 

 

9. 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 6 

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

 

K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce predloţil poslancom OZ návrh na schválenie programu zasadnutia.  Poslanci OZ 

program rokovania schválili bez pripomienok uznesením č. 59/B1/2016. 

 

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Rastislava Šveca a Jozefa Bruzdu, za zapisovateľku určil 

Bc. Martinu Lukáčovú. 

 

K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 

 

Starosta obce navrhol zloţenie návrhovej komisie  – predseda Bc. Miroslav Lukáč, členovia Martin 

Jaco a Martin Švec. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 59/B2/2016. 



 

K bodu 5 Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

(v prílohe zápisnice) 

 

Kontrolu predniesolstarosta obce a informoval poslancov o plnení uznesení  z posledného zasadnutia 

OZ. Poslanci tento bod rokovania zobrali na vedomie uznesením č. 59/A3/2016. 

 

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, ţe tento bod presunú do diskusie. 

 

K bodu 7 - Podnety a návrhy od občanov 

  

Podnety a návrhy neboli predloţené. 

 

K bodu 8 - Voľba hlavného kontrolóra obce 

(v prílohe zápisnice) 

 

Starosta obce uviedol, ţe materiály k tomuto bodu rokovania poslanci obdrţali v predstihu a sú 

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

Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 56/2016 zo dňa 4. 2. 2016 schválilo vyhlásenie dňa konania 

voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany na 15.4.2016 a ustanovilo podrobností o spôsobe 

a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany a náleţitosti prihlášky. 

Posúdenie náleţitostí podaných prihlášok kandidátov vykonali poslanec a zástupca starostu Martin 

Šveca, Bc. Martina Lukáčová spolu so starostom obce Ostrovany. Vyhodnotili  splnenie náleţitostí 

prihlášok a vypracovali zoznam kandidátov, ktorých starosta obce pozval na voľbu hlavného 

kontrolóra. 

Prihlášky si podali a voľby sa zúčastnia: 

Bc. Eva Harsághy, bytom Malý Šariš, 

Mgr. Ľudmila Kopčáková, bytom Tulčík, 

Ing. Zuzana Cervová, bytom Ostrovany. 

 

Voľby sa uskutočnia podľa schváleného postupu poslancami obecného zastupiteľstva na tomto 

zasadnutí. 

 Pozvaní kanditáti sa v krátkej prezentácii predstavili poslancom obecného zastupiteľstva a odpovedali 

na otázky poslancov OZ. Poslanci OZ potom v tajnej voľbe zvolili hlavnú kontrolórku obce.  

 

Mandátová a volebná komisia overila doklady k prihláške  kandidátov  na obsadenie funkcie hlavného 

kontrolóra obce, zápisnicu z otvárania obálok k voľbe hlavného kontrolóra obce Ostrovany  

a  osvedčila, ţe kandidáti na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce splnili podmienky - 

poţiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Ostrovany a náleţitosti prihlášky pre voľbu 

hlavného kontrolóra obce Ostrovany. 

Mandátová a volebná  komisia  osvedčila  priebeh  a  platnosť volieb hlavného kontrolóra obce 

Ostrovany,  ktoré prebehli v súlade  so zákonom 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch číslo 56/2016 zo dňa 4. 2. 

2016, ktorým schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany a 

ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany a náleţitosti 

prihlášky a konštatovala, ţe v tajných voľbách poslancami Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch, na 

hlavného kontrolóra obce Ostrovany, získali kandidáti: 

 

1. Bc. Eva Harsághy, bytom Malý Šariš 26 .........................................  počet hlasov ZA ....0........ 

2. Mgr. Ľudmila Kopčáková, 082 13 Tulčík 288.................................   počet hlasov ZA ....0....... 

3. Ing. Zuzana Cervová, 082 22 Ostrovany 219 ..................................   počet hlasov ZA .....6.......  . 



 

Mandátová a volebná  komisia vyhlásila, ţe za hlavného kontrolóra obce Ostrovany bola zvolená  

 

                                           Ing. Zuzana Cervová, 

 

ktorá v tajných voľbách poslancami Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch získala ......6...... platných  

hlasov poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

Počet prítomných poslancov ......................................................................        ......6......   z 9 

Počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky ............................        ......6......  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov ....................................................        .......6....  

Počet platných hlasovacích lístkov ...........................................................         .......6...... 

     

Poslanci OZ prijali k tomuto bodu rokovania uznesenie č. 60/2016. 

 

K bodu  9 -  Návrh na schválenie Programu rozvoja obce na roky 2016 - 2022 

(v prílohe zápisnice) 

 

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

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

Starosta obce predloţil  návrh  Programu rozvoja obce na roky 2016 – 2022, ktorý je strategickým 

dokumentom riešiacim stratégiu obce Ostrovany a určuje hlavné ciele a priority rozvoja územia. 

 

 Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja.  Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Aj pre obec Ostrovany vyplýva z 

nového zákona povinnosť zabezpečiť spracovanie Programu rozvoja obce (ďalej „PRO“) na roky 2016 

–2022 v súlade s poţiadavkami zákona.  

Zámer spracovania Programu rozvoja Obce Ostrovany na roky 2016 – 2022 bol schválený dňa 17. 

septembra 2015 uznesením Obecného  zastupiteľstva v Ostrovanoch č. 37/2015.  

 

Poslanci OZ uznesením č. 61/2016 schválili tento návrh Programu rozvoja obce na roky 2016 – 2022 

v predloţenom znení so zapracovanou pripomienkou Emila Krišku: 

 – Sociálne sluţby 

 – Opatrenie 2.1 

     Aktivita 2.1.10 - Rozšírenie obecného cintorína. 

. 

K bodu 10  - Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb 

 (v prílohe zápisnice) 

 

Doručené ţiadosti: 

- Marián Bilý, Ostrovany 203 – ţiadosť o dotáciu o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky. 

- Danka Husárová, Ostrovany 196 – ţiadosť o dotáciu o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky. 

- Dezider Husár, Ostrovany 196 – ţiadosť o dotáciu o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky. 

- Zdena Husárová, Ostrovany 196 – ţiadosť o dotáciu o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky. 

- Anna Štelbacká, Ostrovany 169 – ţiadosť o dotáciu o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky. 

dávku z rozpočtu obce – lieky. 

 

Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 62/2016:  

A1. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 3 

písm. a/ pre Danku Husárovú,  bytom Ostrovany 196 na lieky a hygienu po poráţke  vo výške  50 Eur 

(podľa písomnej ţiadosti zo dňa 8.4.2016). 

 



A2. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2 

písm. a/ pre Dezidera Husára,  bytom Ostrovany 196 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 4.4.2016). 

A3. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 2 

písm. a/ pre Annu Štelbackú,  bytom Ostrovany 169 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 7.3.2016). 
 

B. zamietli 

 

B1. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 1 ods. 3 

pre Mariána Bilého,  bytom Ostrovany 203 z dôvodu opakovanej ţiadosti v roku 2016 (podľa 

písomnej ţiadosti zo dňa 11.4.2016). 

B2. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3 pre 

Zdeny Husárovej,  bytom Ostrovany 196, pre neopodstatnenosť (podľa písomnej ţiadosti zo dňa 

4.4.2016). 

 

K bodu 11 - Rôzne  

(v prílohe zápisnice) 

 

Neboli vznesené námety. 

 

K bodu 12 - Diskusia  

 

V poslancom OZ starosta obce oznámil, ţe na základe predbeţnej dohody z riaditeľkou ZŠ Šarišské 

Michaľany dohodol stavebné úpravy podláh na chodbách s tým, ţe tieto úpravy prevedú pracovníci 

MOS z Ostrovan. Podrobnosti na nasledujúcom zasadnutí OZ, práce by sa mohli vykonať cez letné 

prázdniny. 

Ďalej starosta obce podal informáciu o znaleckých posudkoch na nehnuteľností, ktoré obec chce 

vykúpiť v súvislosti s majetkoprávnym vysporiadaním miestnych komunikácii v rómskej osade, 

cintorína a na výstavbu školy v obci. 

Miestna komunikácia v RO – 1,72 

Výstavba školy – 2,73  

Cintorín – 1,20 

Starosta obce nachystá cenové ponuky, s ktorými oboznámi potenciálnych vlastníkov a pozve ich na 

rokovanie OZ k tomuto bodu rokovania. 

 

K bodu 13 – Závery z rokovania 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

  1. Schválenie programu 9.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

      Voľba návrhovej komisie. 

Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

  2. Voľba hlavného kontrolóra obce 

  3. Návrh na schválenie Programu rozvoja obce na roky 2016 - 2022 

  4. Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb 

 

1. Schválenie programu 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

      Voľba návrhovej komisie. 

Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

 

Uznesenie č. 59 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch  

 



A. berie na vedomie 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Rastislav Švec 

                                                                –  Jozef Bruzda 

            A2. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová  

      A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

     
B. Schvaľuje 

            B1. Program 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      B2. Návrhovú a volebnú komisiu v zloţení: 

                                                          - predseda komisie – Bc. Miroslav Lukáč 

                                                                - člen komisie – Martin Jaco 

                                                                - člen komisie – Martin Švec 

 

2. Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

Uznesenie č. 43 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

v zmysle ustanovení §18, §18a, §18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   

 

1.  VOLÍ 

Do funkcie hlavného kontrolóra obce Ostrovany  Ing. Zuzanu Cervovú. 

 

2.  URČUJE   

Za deň nástupu do práce 18.4.2016. 

Pracovný čas hlavného kontrolóra 0,20 hodín mesačne. 

 

3.  BERIE NA VEDOMIE  

Správu mandátovej a volebnej komisie o voľbe hlavného kontrolóra obce Ostrovany. 

 

4.  SÚHLASÍ  

S vykonávaním inej zárobkovej činnosti okrem funkcie hlavného kontrolóra obce Ostrovany 

zvoleného hlavného kontrolóra obce Ostrovany týmito voľbami. 

 

 

3. Návrh na schválenie Programu rozvoja obce na roky 2016 - 2022 

 

Uznesenie č. 46 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

Programu rozvoja obce na roky 2016 – 2022 v predloţenom znení so zapracovanou pripomienkou 

Emila Krišku: 

 – Sociálne sluţby 

 – Opatrenie 2.1 

     Aktivita 2.1.10 - Rozšírenie obecného cintorína. 

   

4. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 

Uznesenie č. 50 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

A. SCHVAĽUJE 

 



A1. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 3 

písm. a/ pre Danku Husárovú,  bytom Ostrovany 196 na lieky a hygienu po poráţke  vo výške  50 Eur 

(podľa písomnej ţiadosti zo dňa 8.4.2016). 

A2. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2 

písm. a/ pre Dezidera Husára,  bytom Ostrovany 196 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 4.4.2016). 

A3. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 2 

písm. a/ pre Annu Štelbackú,  bytom Ostrovany 169 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 7.3.2016). 
 

B. ZAMIETA 

B1. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 1 ods. 3 

pre Mariána Bilého,  bytom Ostrovany 203 z dôvodu opakovanej ţiadosti v roku 2016 (podľa 

písomnej ţiadosti zo dňa 11.4.2016). 

B2. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3 pre 

Zdeny Husárovej,  bytom Ostrovany 196, pre neopodstatnenosť (podľa písomnej ţiadosti zo dňa 

4.4.2016). 

 

K bodu 14 - Záver 

 

Na  záver rokovania  Obecného zastupiteľstva  v Ostrovanoch  poďakoval starosta  obce poslancom 

a všetkým prítomným za účasť na 9. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Starosta obce: 

                                                                                                    Ing. Cyril  R e v á k 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Rastislav Švec 

 

Jozef Bruzda 

 

 

Zapísala: 

Bc. Martina Lukáčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- P R Í L O H Y  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                                       Na rokovanie dňa 15.4.2016 

V Ostrovanoch                                                                                       Číslo programu rokovania : 8 

 

 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie  voľby hlavného kontrolóra obce 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po voľbách 

 

A.  v o l í  

Za hlavného kontrolóra obce Ostrovany ..................................................., bytom .............................. na 

obdobie 6 rokov s nástupom do funkcie od 18.4.2016. 

 

 

Dôvodová správa: 

Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 56/2016 zo dňa 4. 2. 2016 schválilo vyhlásenie dňa konania 

voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany a ustanovilo podrobností o spôsobe a vykonaní voľby 

hlavného kontrolóra obce Ostrovany a náleţitosti prihlášky. 

Posúdenie náleţitostí podaných prihlášok kandidátov vykonali poslanec a zástupca starostu Martin 

Šveca, Bc. Martina Lukáčová spolu so starostom obce Ostrovany. Vyhodnotili  splnenie náleţitostí 

prihlášok a vypracovali zoznam kandidátov, ktorých starosta obce pozval na voľbu hlavného 

kontrolóra. 

Prihlášky si podali a voľby sa zúčastnia: 

Bc. Eva Harsághy, bytom Malý Šariš, 

Mgr. Ľudmila Kopčáková, bytom Tulčík, 

Ing. Zuzana Cervová, bytom Ostrovany. 

 

Voľby sa uskutočnia podľa schváleného postupu poslancami obecného zastupiteľstva na tomto 

zasadnutí. 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 15.4.2016 

V Ostrovanoch                                                                        Číslo programu rokovania : 9 

 

 

 

 

 

 

 

K návrhu  na prerokovanie Programu rozvoja obce na roky 2016 - 2022 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

 

text podľa výsledku prerokovania 
 

    

 

Dôvodová správa: 

 

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja.  Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Aj pre obec Ostrovany vyplýva z 

nového zákona povinnosť zabezpečiť spracovanie Programu rozvoja obce (ďalej „PRO“) na roky 2016 

–2022 v súlade s poţiadavkami zákona.  

Zámer spracovania Programu rozvoja Obce Ostrovany na roky 2016 – 2022 bol schválený dňa 17. 

septembra 2015 uznesením Obecného  zastupiteľstva v Ostrovanoch č. 37/2015.  

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 
 

K 31. júlu 2014 bola ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v nadväznosti na 

novelu zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenou  vládou SR 18. júna 2014 spracovaná 

nezáväzná Metodika na vypracovanie Programu hospodárskeho asociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC 

(verzia 1.0) vrátane povinných príloh, plánovacích a podporných dokumentov. V decembri 2014 bola 

vydaná Príručka pre tvorbu Programu hospodárskeho asociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (verzia 1.2)  



vrátane povinných príloh, plánovacích a podporných dokumentov. Vo februári 2015 bola vydaná 

Metodika na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja asociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC 

verzia 2.0. Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2016 – 2022 bol spracovaný v súlade s touto 

metodikou.  

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 
 

Program rozvoja obce  na roky 2016 - 2022 je vypracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o 

podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.  

Nový strategický dokument obce bol spracovaný v súvislosti so situáciou v oblasti hospodárskej a 

ekonomickej našej krajiny i celej Európy s prispôsobením priorít a moţnosti našej obce. Cieľom PRO 

ako kľúčového strategického dokumentu obce bola analýza potrieb a daností obce Ostrovany,  

zadefinovanie cieľov a opatrení, ktoré  napomôţu rozvoju obce ohľadom na potreby jej obyvateľov. 

Od roku 2014 začalo nové programové obdobie Európskej únie, čo znamená nové priority v oblastiach 

čerpania pomoci z EÚ. 

Podľa Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce/obcí/VÚC (verzia 2.0) je PRO   Ostrovany vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami 

ustanovenými v národnej stratégii a  zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020. 

Cieľom obce Ostrovany je: 

 Spolupracovať na tvorbe a realizácii rozvoja obce a regiónu s okolitými obcami a 

zahraničnými partnermi 

 V oblasti regionálneho rozvoja zohrávať úlohu integrátora, iniciátora procesov a vhodných 

príkladov hospodárskej a sociálnej politiky 

 Zodpovedný finančný manaţment zameraný na tvorbu prostredia, rozvoj podnikania a 

nevyhnutných funkcií samosprávy 

 Vytvárať rovnaké pravidlá pre všetkých, ktorí vytvoria vhodné podmienky pre podnikanie 

domácich a zahraničných investorov a zvýšenie zamestnanosti obyvateľov 

Orientovať sociálnu politiku na dôchodcov a mladé rodiny, podporovať tvorbu prostredia, ktoré bude 

zlepšovať sociálnu situáciu občanov. 

 

Analytická časť obsahuje kompletnú analýzu vnútorného prostredia a analýzu východiskovej situácie 

s väzbami na širšie územie. 

 

Strategická časť obsahuje stratégiu obce Ostrovany, určuje hlavné ciele a priority rozvoja územia. Ich 

výstupom je akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový 

harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov. 

 

 

Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2016-2022 je zverejnený na internetovej stránke obce 

www.ostrovany.sk. 

 

Bliţšie informácie podá starosta obce na zasadnutí OZ. 

 Zlepšenie dopravnej situácie a dobudovanie technickej infraštruktúry v prospech obyvateľov 

regiónu, investorov a jeho návštevníkov 

 Postupne zabezpečiť a dlhodobo udrţiavať kvalitné ţivotné prostredie pre obyvateľov a 

kvalitné prírodné prostredie v rámci celého územia 

 V oblasti vody a kanalizácie, bytovej politiky a ostatných sluţieb občianskej vybavenosti je 

zaistenie kvality týchto sluţieb a ich optimálnu dostupnosť za trhové ceny 

 Zvýšenie bezpečnosti osôb a ich majetku v optimálnom pomere kvality a ceny najmä rozvojom 

prevencie 

 V oblasti kultúry, športu a zachovania kultúrno-historického dedičstva, realizácia čo najširšej 

ponuky sluţieb zabezpečujúcich turistické aktivity a rozvoj cestovného ruchu 

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít PRO Ostrovany  na 

roky  2016-2022, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PRO. 

http://www.ostrovany.sk/


Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 15.4.2016 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 10 

 

 

 

K návrhu  na prerokovanie žiadostí fyzických a právnických osôb 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

 

 A. SCHVAĽUJE 

 

Text uznesenia na rokovaní OZ  

 

Žiadosti FO a PO na rokovanie OZ dňa 15.4.2016: 

 

- Marián Bilý, Ostrovany 203 – ţiadosť o dotáciu o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky. 

- Danka Husárová, Ostrovany 196 – ţiadosť o dotáciu o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky. 

- Dezider Husár, Ostrovany 196 – ţiadosť o dotáciu o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky. 

- Zdena Husárová, Ostrovany 196 – ţiadosť o dotáciu o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky. 

- Anna Štelbacká, Ostrovany 169 – ţiadosť o dotáciu o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky. 

dávku z rozpočtu obce – lieky. 

 

 

 
 


