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Z Á P I S N I C A 

 

Z XI. riadneho zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného 

dňa 13.10.2016  o  17,30  hodine  v  kultúrno-spoločenskom centre pri Obecnom úrade v 

Ostrovanoch 
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                                                                                            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  XI/2016                                                                     V Ostrovanoch dňa 5.9.2016 

 

 

 

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 

 

                        XI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň 

 

13. októbra 2016 /štvrtok/ so začiatkom o 17,30 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/ Prerokovanie správy audítora k záverečnému účtu hospodárenia obce za rok 2015 

   9/ Návrh dopravného značenia ulíc okolo kostola  

 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 XI/2016 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

 

Z XI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 13.10.2016 o 17,30 

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

 

Prítomní: - poslanci OZ v počte 7 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/ Prerokovanie správy audítora k záverečnému účtu hospodárenia obce za rok 2015 

   9/ Návrh dopravného značenia ulíc okolo kostola  

 10/ Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb 

 11/ Rôzne 

 12/ Diskusia 

 13/ Závery z rokovania 

 14/ Záver 

 

 

 

K bodu 1 - Otvorenie 

 

11. riadne zasadnutie  OZ zvolal starosta  obce na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona  SNR č.  

369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.  Rokovania sa zúčastnilo 7 

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

 

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. 72/B1/2016. 

 

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Rastislava Šveca a Františka Červeňaka, za 

zapisovateľku určil Bc. Martinu Lukáčovú. 

 



K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 

 

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

Lukáč a Jozef Bruzda. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 72/B2/2016. 

 

K bodu 5 Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

(v prílohe zápisnice) 

 

Kontrolu predniesol starosta obce a informoval poslancov o plnení uznesení  z posledného zasadnutia 

OZ. Poslanci tento bod rokovania zobrali na vedomie uznesením č. 72/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 - Prerokovanie správy audítora k záverečnému účtu hospodárenia obce za rok 2015 

(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. 

Audítor vykonal audit, overenie účtovnej závierky obce Ostrovany za rok 2015 a konštatoval, ţe 

informácie uvedené vo výročnej správe obce Ostrovany sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. 

decembru 2015.  

     

Poslanci OZ prijali k tomuto bodu rokovania uznesenie č. 73/2016, ktorým zobrali na vedomie správu 

audítora z overenia  záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2015, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto uznesenia. 

 

K bodu  9 -  Návrh dopravného značenia ulíc okolo kostola 

(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, který  bol spracovaný v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky  č. 

9/2009 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o premávke na 

pozemných komunikáciách a STN 018020.  

Návrh predpokladá označenie parkovacích miest s pozdĺţnymi parkovacími miestami  doplnenými 

zvislými dopravnými značkami. Uvaţujeme s parkovacími miestami od ŠZŠ aţ po RD s.č. 4 – s 21 

parkovacími miestami, od RD s.č. 162 aţ 158 – s 9 parkovacími miestami a RD š.č. 152 aţ 149 – s 8 

parkovacími miestami. 

 

Poslanci OZ uznesením č. 74/2016 zobrali na vedomie návrh dopravného značenia ulíc okolo kostola, 

odporúčajú vypracovať projektovú dokumentáciu a rozpočet dopravného značenia celej obce a návrh 

dopravného značenia predloţiť KR PZ, KDI Prešov na odsúhlasenie a zároveň schválili realizáciu 

dopravného značenia v obci po odsúhlasení KR PZ, KDI Prešov. 

 

 



K bodu 10  - Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb 

 (v prílohe zápisnice) 

 

Doručené ţiadosti: 

- TJ Inter Roma Ostrovany – ţiadosť o dofinancovanie rozpočtu na prenájom ihriska 

- Miroslav Duţda, Ostrovany 187 – Apoštolská cirkev – oprava kostola 

- Dušan Duţda, Ostrovany 193 – ţiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Vladimír Duţda, Ostrovany 197 - ţiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Slávka Duţdová, Ostrovany 202 - ţiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – choré dieťa 

- Marcela Červeňáková, Ostrovany 192 – ţiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Eva Duţdová, Ostrovany 172 - ţiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Anna  Kalejová, Ostrovany 175 - ţiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Marcela Popušová, Ostrovany 179 - ţiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce 

- Bartolomej Bilý, Ostrovany 179 - ţiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

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

- Kristína Kalejová, Ostrovany 221 – ţiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Vojtech Bilý, Ostrovany 184 – ţiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Margita Bilá, Ostrovany 184 – ţiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- František Kaleja, Ostrovany 222 – ţiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Terézia Kalejová, Ostrovany 221 - ţiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce  

 

Poslanci OZ po prerokovaní schválili uznesením č. 75/2016:  

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

písm. a/ pre Dušana Duţdu,  bytom Ostrovany 193 na lieky  vo výške  50 Eur (podľa písomnej ţiadosti 

zo dňa 27.9.2016). 

A2. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 1 

písm. a/ pre Slávku Duţdovú,  bytom Ostrovany 202 na lieky pre choré dieťa  vo výške  50 Eur (podľa 

písomnej ţiadosti zo dňa 23.9.2016). 

A3. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 3 

písm. a/ pre Marcelu Popušovú,  bytom Ostrovany 179 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 19.9.2016). 

A4. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 2 

písm. a/ pre Bartolomeja Bilého,  bytom Ostrovany 179 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 13.9.2016). 

A5. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 3 

písm. a/ pre Mariána  Bilého,  bytom Ostrovany 203 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 7.10.2016). 

A6. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 3 

písm. a/ pre Kristínu Kalejovú,  bytom Ostrovany 221 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 5.9.2016). 

A7. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 2 

písm. a/ pre Vojtecha  Bilého a manţ. Margitu Bilú,  bytom Ostrovany 184 na lieky vo výške  50 Eur 

(podľa písomnej ţiadosti zo dňa 6.9.2016). 

A8. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 3 

písm. a/ pre Františka Kaleju,  bytom Ostrovany 222 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 9.9.2016). 

A9. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre TJ Inter   

Roma Ostrovany   na  dofinancovanie rozpočtu TJ súťaţného ročníka  2016 na prenájom ihrísk pre ţiakov 

a dospelých.  Výška dotácie 620 €.  

 

B. Zamietajú 

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

Vladimíra Duţdu,  bytom Ostrovany 197 (písomná ţiadosť zo dňa 23.10.2015) nemá  uhradené 

nájomné. 



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

Marcelu Červeňákovú,  bytom Ostrovany 192 (písomná ţiadosť zo dňa 23.10.2015) nemá uhradený 

miestny poplatok za komunálne odpady. 

B3. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3 pre Evu 

Duţdovú, bytom Ostrovany 172 (písomná ţiadosť zo dňa 23.10.2015) nemá uhradený miestny 

poplatok za komunálne odpady. 

B4. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3 pre Annu 

Kalejovú,  bytom Ostrovany 175 (písomná ţiadosť zo dňa 23.10.2015) nemá uhradený miestny 

poplatok za komunálne odpady. 

B5. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3 pre 

Teréziu Kalejovú,  bytom Ostrovany 221 (písomná ţiadosť zo dňa 23.10.2015) nemá uhradený 

miestny poplatok za komunálne odpady. 

 

C.  Odporúčajú 

Prerokovať ţiadosť Miroslav Duţda, Ostrovany 187 o dotáciu na opravu  modlitebne Apoštolskej 

cirkvi po doloţení rozpočtu na práce a realizáciu diela. 

 

K bodu 11 - Rôzne  

(v prílohe zápisnice) 

 

Starosta obce predniesol návrh na doplnenie členov Rady základnej školy v Ostrovanoch z radov 

poslancov OZ. 

Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Zloţenie a počet členov rady školy podľa vyššie 

uvedeného určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy, pričom je povinný 

dodrţať zásadu, ţe počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského 

zariadenia, musí byť väčšinový. 

Návrh je delegovať za zriaďovateľa – obec Ostrovany – Františka Červeňáka a Miroslava Duţdu, 

poslancov obecného zastupiteľsva.  

 

Poslanci OZ prijali k tomuto bodu rokovania uznesenie č. 76/2016, ktorým schválili delegátov z radov 

poslancov OZ do rady školy, za zriaďovateľa obec Ostrovany, pri  Základnej škole v Ostrovanoch 

poslancov obecného zastupiteľstva pp. Františka Červeňáka a Miroslava Duţdu 

 

K bodu 12 - Diskusia  

 

Duţda Miroslav – opraviť studne v rómskej osade  

Starosta obce – studne si kazia obyvatelia sami, opravil sa ţe deti obyvateľov ţijúcich v rómskej 

osade. Verejný vodovod je na všetkých uliciach aj lokalitách zabezpečiť si pripojenie cez VVS. Má 

byť výzva na stojany na vodu v MRK určite sa do nej zapojíme, voda však nebude zadarmo.  

Duţda Miroslav – hliadky na osade inde uţ sú.  

Starosta obce – sú pilotné projekty, keď bude výzva na zapojenie sa do projektu občianskych hliadok 

určite sa zapojíme. 

 

K bodu 13 – Závery z rokovania 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

  1. Schválenie programu 11.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

      Voľba návrhovej komisie. 

Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

  2. Prerokovanie správy audítora k záverečnému účtu hospodárenia obce za rok 2015 

  3. Návrh dopravného značenia ulíc okolo kostola  

  4. Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb 

 



1. Schválenie programu 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

      Voľba návrhovej komisie. 

Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

 

Uznesenie č. 72 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch  

 

A. berie na vedomie 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Rastislav Švec 

                                                                –  František Červeňák 

            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 – Martin Jaco 

                                                                - člen komisie –Bc. Miroslav Lukáč 

                                                                - člen komisie – Jozef Bruzda 

 

2. Prerokovanie správy audítora k záverečnému účtu hospodárenia obce za rok 2015 

 

Uznesenie č. 73 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

Berie na vedomie  

Správu audítora z overenia  záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2015, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto uznesenia. 

 

3. Návrh dopravného značenia ulíc okolo kostola 

 

Uznesenie č. 74 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

 

Berie na vedomie 

Návrh dopravného značenia ulíc okolo kostola.  

 

Odporúča 

B.1 Vypracovať projektovú dokumentáciu a rozpočet dopravného značenia celej obce. 

B.2 Návrh dopravného značenia predloţiť KR PZ, KDI Prešov na odsúhlasenie.  

 

Schvaľuje 

Realizáciu dopravného značenia v obci po odsúhlasení KR PZ, KDI Prešov. 

   

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 Dušana Duţdu,  bytom Ostrovany 193 na lieky  vo výške  50 Eur (podľa písomnej ţiadosti 

zo dňa 27.9.2016). 



A2. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 1 

písm. a/ pre Slávku Duţdovú,  bytom Ostrovany 202 na lieky pre choré dieťa  vo výške  50 Eur (podľa 

písomnej ţiadosti zo dňa 23.9.2016). 

 

A3. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 3 

písm. a/ pre Marcelu Popušovú,  bytom Ostrovany 179 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 19.9.2016). 

 

A4. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 2 

písm. a/ pre Bartolomeja Bilého,  bytom Ostrovany 179 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 13.9.2016). 

 

A5. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 3 

písm. a/ pre Mariána  Bilého,  bytom Ostrovany 203 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 7.10.2016). 

 

A6. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 3 

písm. a/ pre Kristínu Kalejovú,  bytom Ostrovany 221 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 5.9.2016). 

 

A7. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 2 

písm. a/ pre Vojtecha  Bilého a manţ. Margitu Bilú,  bytom Ostrovany 184 na lieky vo výške  50 Eur 

(podľa písomnej ţiadosti zo dňa 6.9.2016). 

 

A8. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 ods. 3 

písm. a/ pre Františka Kaleju,  bytom Ostrovany 222 na lieky vo výške  50 Eur (podľa písomnej 

ţiadosti zo dňa 9.9.2016). 

 

A9. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre TJ Inter   

Roma Ostrovany   na  dofinancovanie rozpočtu TJ súťaţného ročníka  2016 na prenájom ihrísk pre ţiakov 

a dospelých.  Výška dotácie 620 €.  

 

B. Zamieta 

 

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

Vladimíra Duţdu,  bytom Ostrovany 197 (písomná ţiadosť zo dňa 23.10.2015) nemá  uhradené 

nájomné. 

 

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

Marcelu Červeňákovú,  bytom Ostrovany 192 (písomná ţiadosť zo dňa 23.10.2015) nemá uhradený 

miestny poplatok za komunálne odpady. 

 

B3. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3 pre Evu 

Duţdovú, bytom Ostrovany 172 (písomná ţiadosť zo dňa 23.10.2015) nemá uhradený miestny 

poplatok za komunálne odpady. 

 

B4. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3 pre Annu 

Kalejovú,  bytom Ostrovany 175 (písomná ţiadosť zo dňa 23.10.2015) nemá uhradený miestny 

poplatok za komunálne odpady. 

 

B5. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl. 3 pre 

Teréziu Kalejovú,  bytom Ostrovany 221 (písomná ţiadosť zo dňa 23.10.2015) nemá uhradený 

miestny poplatok za komunálne odpady. 

 

 



C. odporúča 

Prerokovať ţiadosť Miroslav Duţda, Ostrovany 187 o dotáciu na opravu  modlitebne Apoštolskej 

cirkvi po doloţení rozpočtu na práce a realizáciu diela. 

 

 

K bodu 14 - Záver 

 

Na  záver rokovania  Obecného zastupiteľstva  v Ostrovanoch  poďakoval starosta  obce poslancom 

a všetkým prítomným za účasť na 11. 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  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  XI/2016                                                                     V Ostrovanoch dňa 5.9.2016 

 

 

 

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 

 

                        XI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň 

 

13. októbra 2016 /štvrtok/ so začiatkom o 17,30 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/ Prerokovanie správy audítora k záverečnému účtu hospodárenia obce za rok 2015 

   9/ Návrh dopravného značenia ulíc okolo kostola  

 10/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 11/ Rôzne 

 12/ Diskusia 

 13/ Závery z rokovania 

 14/ Záver 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Cyril Revák 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 13.10.2016 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 8 

 

 

 

K prerokovaniu správy audítora k záverečnému účtu hospodárenia obce za rok 2015 
 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 Správu audítora z overenia  záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2015 

 

B. ODPORÚČA  

 

Text podľa prerokovania poslancami obecného zastupiteľstva            

 

 

 

Predkladám poslancom OZ správu audítora k záverečnému účtu hospodárenia obce za rok 2015 

a z overenia súladu výročnej správy a účtovnou závierkou za rok 2015. 

 

 

Odporúčam poslancom OZ preštudovať si predložený materiál a prípadné otázky, doplnenia a návrhy 

predložiť na rokovaní OZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Obecnému zastupiteľstvu                                                                       Na rokovanie dňa 13.10.2016 

V Ostrovanoch                                                                                       Číslo programu rokovania : 9 

 

 

 

 

 

 

 

K návrhu dopravného značenia ulíc okolo kostola 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

A.  Berie na vedomie   

Návrh dopravného značenia ulíc okolo kostola ...  

 

 

 

 

Dôvodová správa 

Návrh  bol spracovaný v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky  č. 9/2009 Z. z. ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8ú2009 Z.z. o premávke na pozemných 

komunikáciách a STN 018020.  

Návrh predpokladá označenie parkovacích miest s pozdĺžnymi parkovacími miestami  doplnenými 

zvislými dopravnými značkami. Uvažujeme s parkovacími miestami od ŠZŠ až po RD s.č. 4 – s 21 

parkovacími miestami, od RD s.č. 162 až 158 – s 9 parkovacími miestami a RD š.č. 152 až 149 – s 8 

parkovacími miestami. 

Návrh uvažuje s s dopravným obmedzením pre nákladné motorové vozidlá  - zvislé značenie od 

križovatky : 

-  B 27a Zákaz odbočovania vpravo,  E 10 Druh vozidla,   E 12 Dodatková tabuľka s 

textom  

-  B 27b Zákaz odbočovania vľavo,  E 10 Druh vozidla,   E 12 Dodatková tabuľka s 

textom  

-  IP 24a Zóna s dopravným obmezením s textom STÁTIE  POVOLENÉ  LEN  NA          

VYZNAČENÝCH  PARKOVISKÁCH  

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:B_27a_-_Z%C3%A1kaz_odbo%C4%8Dovania_vpravo.png
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:E_10_-_Druh_vozidla_(vzor).png
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:E_12_-_Dodatkov%C3%A1_tabu%C4%BEka_s_textom_(vzor).png
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:B_27b_-_Z%C3%A1kaz_odbo%C4%8Dovania_v%C4%BEavo.png
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:E_10_-_Druh_vozidla_(vzor).png
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:E_12_-_Dodatkov%C3%A1_tabu%C4%BEka_s_textom_(vzor).png
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:IP_24a_-_Z%C3%B3na_s_dopravn%C3%BDm_obmedzen%C3%ADm_(vzor).png


-  IP 24b Koniec zóny s dopravným obmedzením  s textom STÁTIE  POVOLENÉ  LEN  NA  

VYZNAČENÝCH  PARKOVISKÁCH 

- B 6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov,   E 12 Dodatková tabuľka s textom  

-  IP 13c Parkovisko, parkovacie miesta s pozdĺžnym státím 

-  IP 3b Jednosmerná premávka 

 

Keďže z návrhu vyplýva, že parkovanie na iných ako vyznačených miestach nie je dovolené  je 

potrebné zo strany poslancov odsúhlasiť umiestnenie a počet navrhovaných parkovacích miest pri 

prerokovaní tohto návrhu dopravného značenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:IP_24b_-_Koniec_z%C3%B3ny_s_dopravn%C3%BDm_obmedzen%C3%ADm_(vzor).png
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:B_6_-_Z%C3%A1kaz_vjazdu_n%C3%A1kladn%C3%BDch_automobilov.png
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:E_12_-_Dodatkov%C3%A1_tabu%C4%BEka_s_textom_(vzor).png
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:IP_13c_-_Parkovisko,_parkovacie_miesta_s_pozd%C4%BA%C5%BEnym_st%C3%A1t%C3%ADm.png
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:IP_3b_-_Jednosmern%C3%A1_prem%C3%A1vka.png




Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 13.10.2016 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 10 

 

 

K návrhu  na prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 
Text uznesenia na rokovaní OZ  

 

Žiadosti FO a PO na rokovanie OZ dňa 13.10.2016: 

 

- TJ Inter Roma Ostrovany – žiadosť o dofinancovanie rozpočtu na prenájom ihriska 

- Miroslav Dužda, Ostrovany 187 – Apoštolská cirkev – oprava kostola 

- Dušan Dužda, Ostrovany 193 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Vladimír Dužda, Ostrovany 197 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Slávka Duždová, Ostrovany 202 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – choré dieťa 

- Marcela Červeňáková, Ostrovany 192 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Eva Duždová, Ostrovany 172 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Anna  Kalejová, Ostrovany 175 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Marcela Popušová, Ostrovany 179 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce 

- Bartolomej Bilý, Ostrovany 179 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Marián Bilý, Ostrovany 203 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Kristína Kalejová, Ostrovany 221 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Vojtech Bilý, Ostrovany 184 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Margita Bilá, Ostrovany 184 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- František Kaleja, Ostrovany 222 – žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce – lieky 

- Terézia Kalejová, Ostrovany 221 - žiadosť o jednorazovú dávku z rozpočtu obce  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- P R Á Z D N Y   L I S T - 
 

 


