OBEC OSTROVANY
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 XV/2021
V Ostrovanoch dňa 24. 02. 2021

POZVÁNKA
Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva
XV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
27. februára 2021 /sobota/ so začiatkom o 15,00 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/ Návrh na prekladanie ŽoNFP na vybudovanie zberného dvoru a stojísk v obci Ostrovany
9/ Návrh na prekladanie ŽoNFP Ostrovany – Zlepšenie prístupu k pitnej vode a odvedenie splaškový vôd
10/ Návrh členov do rady školy z radou poslancov obecného zastupiteľstva
11/ Rôzne
12/ Diskusia
13/ Závery z rokovania
14/ Záver

Mgr. Rastislav Popuša

starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 15. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 75/2021
zo dňa 27.2.2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PO PREROKOVANÍ

A. BERIE NA VEDOMIE
A.1 Určenie overovateľov zápisnice : J.Bruzda
M.Skočej
A.2 Určenie zapisovateľky - :
A.3 Kontrolu pnenia uznesenia OZ od posledného zasadnutia :
B. SCHVAĽUJE PROGRAM ZASADNUTIA
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 prekladanie ŽoNFP na vybudovanie zberného dvoru a stojísk v obci Ostrovany
9/ Návrh na prekladanie ŽoNFP Ostrovany – Zlepšenie prístupu k pitnej vode a odvedenie splaškový vôd
10/ Návrh členov do rady školy z radou poslancov obecného zastupiteľstva
11/ Rôzne
12/ Diskusia
13/ Závery z rokovania
14/ Záver

B.2 Návrhovú komisiu v zložení :

Predseda komisie : M. Jaco
Člen komisie : D.Dužda
Člen komisie : F .Červeňák

Mgr. Rastislav Popuša

starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 15. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 76/2021
zo dňa 27.2.2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PO PREROKOVANÍ

A .Schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu „Vybudovanie zberného
dvoru a stojísk v obci Ostrovany“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre rast počtu rómskych domácností
s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania (Kód výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1),
pričom ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvojom obce,
2. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5 % z celkových
oprávnených výdavkov v celkovej výške 11,000,00,-EUR,
3. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov v celkovej výške 12.194,18 €
identifikovaných v ŽoNFP a to na základe prekročenia finančných limitov
definovaných vo výzve,
4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Mgr. Rastislav Popuša

starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 15. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 77/2021
zo dňa 27.2.2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PO PREROKOVANÍ

A. Schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu „Ostrovany – Zlepšenie
prístupu k pitnej vode a odvedenie splaškových vôd“ realizovaného v rámci výzvy
na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre rast počtu rómskych
domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania (Kód výzvy OPLZPO5a6-2020-1), pričom ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom obce
a platným programom rozvojom obce,
2. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5 % z celkových
oprávnených výdavkov v celkovej výške 8.000,00,-EUR,
3. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Mgr. Rastislav Popuša

starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 15. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 78/2021
zo dňa 27.2.2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PO PREROKOVANÍ

A.1 Schvaľuje dvoch poslancov z radou poslancov obecného zastupiteľstva do rady školy

1. František Červeňák
2. Rastislav Švec

Mgr. Rastislav Popuša

starosta obce

