
   
                              OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 7/2018 

zo dňa 21.12.2018 

 

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

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice –    Dezider Dužda , Miroslav Skočej                                                           

            A2. Určenie zapisovateľky – Bc. M. Lukáčová  

            A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

       

       

       B. KONŠTATUJE, ŽE  

      B1. Novozvolený  poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca   

             obecného zastupiteľstva                            Dezider Dužda 

                                

C. SCHVAĽUJE 

      C.1. 

    1/ Otvorenie  

    2 / Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

    3/  Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch  

    3/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

    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/ Návrh  plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  pre rok 2019       

    8/ Návrh rozpočtu pre rok 2019 

    9/ Návrh na schválenie rozpočtových opatrení  k rozpočtu pre rok 2018 

    10/ Prerokovanie žiadostí právnických  a fyzických osôb  

  11/ Rôzne 

  12/ Diskusia 

  13/ Záver 

          C.2.          Návrhovú komisiu v zložení: 

                                                          - predseda komisie – M. Jaco  

                                                                - člen komisie – J.Bruzda 

                                                                - člen komisie – J. Dužda  

 

 

                                                                         

                                                                                          Mgr. Rastislav Popuša v.r. 

                                                                                                   Starosta obce 

Overovatelia:  Dezider Dužda    

                         Miroslav Skočej    



      OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 8/2018 

zo dňa 21.12.2018 

 

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

 

                         

A. SCHVAĽUJE :   

        A.1 

V zmysle § 18 f, ods.1, písmeno b, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení novely 

zákona č.102/2010 Z. z. ustanovenia zákona týkajúceho sa vykonávania kontrolnej činnosti 

predkladám plán kontrolnej činnosti na rok 2019 : 

Hlavné úlohy a ciele kontrolnej činnosti sú obsiahnuté v zákone č.502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite v znení novely zákona č.69/2012 Z. z. Zákony ustanovujú 

základné pravidlá, ciele a spôsoby vykonávania finančnej kontroly. Cieľom novely je sprísniť 

pre orgány verejnej správy pravidlá pre vykonávanie predbežnej finančnej kontroly. 

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány 

samosprávy obce : 

 kontrola plnenia uznesení 

 kontrola vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok 

 v súlade s existujúcou právnou úpravou vykonanie kontroly vybraného všeobecne 

záväzného nariadenia obce 

 vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 

a jeho predloženie na rokovanie OZ ešte pred schválením záverečného účtu obce a to 

najneskôr do 30.6.2019 

 kontrola pokladničnej hotovosti v pokladni obce v zmysle § 29 zákona č.431/2002 

o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov 

 kontrola vybavovania sťažností v zmysle zákona č.152/1998 Z. z. o sťažnostiach 

v platnom znení prijatých obcou Ostrovany a kontrola vybavovania petícií prijatých 

obcou Ostrovany 

 kontrola čerpania poskytnutých dotácií obcou Ostrovany na základe platných zmlúv 

 kontrola rozpočtovej organizácie 

 vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ostrovany na 

roky 2019 – 2021 (stanovisko bude predložené na rokovanie OZ pri prerokovaní 

návrhu rozpočtu obce Ostrovany na roky 2019 - 2021) 

Ostatná činnosť HK : 

 účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

 účasť na zasadnutiach komisií OZ podľa požiadaviek predsedov jednotlivých komisií 

 vypracovanie stanovísk a odpovedí na otázky poslancov OZ 



 spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na rok 2020 

Tento návrh kontrolnej činnosti môže byť v priebehu roka zmenený, okrem uvedenej 

kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada Obecné zastupiteľstvo 

a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného rozhodnutia 

hlavného kontrolóra obce, predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. 

iných podnetov k výkonu kontroly 

                                                                                                                                       

.................................................. 

                                                                                                       Ing. Zuzana Cervová 

                                                                                                         hl. kontrolór obce 

 

Predložené na zverejnenie 16.6.2016 

 

  

 

 

                                                                         

                                                                                          Mgr. Rastislav Popuša v.r. 

                                                                                                   Starosta obce 

Overovatelia:  Dezider Dužda    

                         Miroslav Skočej    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č.    9 /2018 

zo dňa 21.12.2018 

 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2019 

 

B. SCHVAĽUJE 

 

Programový rozpočet obce Ostrovany  na rok 2019 ( § 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 2019 sa určujú sumou  1 166 850 € 

navýšené o sumu 78 0000 € na príjmovej položke rozpočtu 111 Výnos dane z príjmov  

oproti zverejnenému návrhu rozpočtu po schválení štátneho rozpočtu SR  

       a celkové výdavky rozpočtu obce  Ostrovany sa určujú sumou                 1 166 850 € 

       navýšené o sumu 78 000 € na výdavkovej položke 0443 717 Realizácia stavieb. 

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  1,05 %  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 

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

        - v transferoch zo štátneho rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch, 

v bežných príjmoch do 2000 € v jednotlivých prípadoch, 

        - v bežných výdavkoch do 2000 € v jednotlivých prípadoch 

 

                                                                         Mgr. Rastislav Popuša v.r. 

                                                                                                   Starosta obce 



UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č.    10   /2018 

zo dňa 21.12.2018 

 

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

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

,  

 

A. SCHVAĽUJE 

 

A.1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 rozpočtu obce na rok 2018, ktoré je neoddeliteľnou 

súčasťou    

        tohto uznesenia.  

 

A.2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 rozpočtu obce na rok 2018, ktoré je neoddeliteľnou 

súčasťou    

        tohto uznesenia.  

 

A.3. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 rozpočtu obce na rok 2018, ktoré je neoddeliteľnou 

súčasťou    

        tohto uznesenia.  

 

A.4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 rozpočtu obce na rok 2018, ktoré je neoddeliteľnou 

súčasťou    

        tohto uznesenia.  

 

A.5. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 rozpočtu obce na rok 2018, ktoré je neoddeliteľnou 

súčasťou    

        tohto uznesenia.  

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Rastislav Popuša v.r. 

                                                                                                   Starosta obce 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA 

č. 11/2018 

zo dňa 21.12.2018  

 

A. SCVAĽUJE  

    

 A.1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce  podľa VZN č. 2/2006, čl. 

2 ods. 3 písm. a/ pre  Marcelu Červeňákovú , Slánska  192/17  Ostrovany na lieky  vo výške 

50 Eur ( podľa písomnej žiadosti zo dňa 20.12.2018 ) 

 

A.2. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce  podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 

ods. 3 písm. a/ pre Bartolomeja Kaleju , Slánska 198/ 7 Ostrovany 08222  na úhradu  

hospitalizácie matky s dvomi synmi v Dolnom Smokovci  vo výške  50 Eur ( podľa písomnej 

žiadosti zo dňa 20.12.2018) 

 

 

A.3. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce  podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 

ods. 3 písm. a/ pre Alžbetu Telesnickú Ostrovany 68,08222 na lieky vo výške 50Eur ( podľa 

písomnej žiadosti zo dňa 21.12.2018)  

 

A.4. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce  podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 

ods. 3 písm. a/ pre Annu Feščákovú  Ostrovany 29/ 082 22 na lieky vo výške  50Eur ( podľa  

písomnej žiadosti zo dňa 21.12.2018 )  

 

 

A.5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce  podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 

ods. 3 písm. a/ pre  Reginu Bečaverovú  Torysská 132 / 08222 Ostrovany na lieky vo výške  

50Eur ( podľa písomnej žiadosti  zo dňa 21.12.2018)  

 

 A.6. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce  podľa VZN č. 2/2006, čl. 

2 ods. 3 písm. a/ pre  Adelu Kalejovú  Slánska 198/ 7 Ostrovany na lieky vo výške 50Eur( 

podľa písomnej žiadosti zo dňa 20.12.2018)    

 

 

 

A.7. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce  podľa VZN č. 2/2006, čl. 2 

ods. 3 písm. a/ pre  Bartolomeja Duždu Ostrovany 185/ 082 22 na lieky a stravu vo výške 50 

Eur ( podľa písomnej žiadosti podanej zo dňa 16.11.20108 

 

 

A.6. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre 

Rímskokatolícku farnosť, Šarišské Michaľany, filiálka Ostrovany – na opravu plota, terénne 

úpravy a kvetinovú výzdobu vo  výške 7000 Eur 

 

A.7. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre 

TJ Sokol Ostrovany na Deň obce vo výške 2000 Eur  



 

A.8. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre  

 TJ Sokol Ostrovany na memoriál Jozefa Lukáča  500 Eur  

 

A.9. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  pre  

 TJ Sokol Ostrovany  na údržbu budovy a zveľaďovanie priestorov šatne klubu vo výške  

4000Eur  

  

A.10. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  

pre  TJ Inter Ostrovany  na činnosť klubu vo výške 8500 Eur  

 

 

A.11. Poskytnutie finančnej dotácie  z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2  

pre TJ Inter Ostrovany Deň obce vo výške 2000 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  Dezider Dužda                                                         Mgr. Rastislav Popuša  

                                                                                                                    Starosta obce  

                       Miroslav Skočej                                             

 

 

 

 


