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 XVII/2021
V Ostrovanoch dňa 19. 03. 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
XVII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
25. marca 2021 /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 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/ Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
8/ Návrh programového rozpočtu obce Ostrovany na roky 2021-2023
9/ Žiadosti PO a FO
10/ Podnety a návrhy od občanov
11/ Diskusia
12/ Závery z rokovania
13/ Záver

Mgr. Rastislav Popuša
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 17. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 81/2021
zo dňa 25.3.2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PO PREROKOVANÍ

A. BERIE NA VEDOMIE
A.1 Určenie overovateľov zápisnice : J. Jendrek
J.Bruzda

A.2 Určenie zapisovateľky - : Lukáčová
A.3 Kontrolu pnenia uznesenia OZ od posledného 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/ Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
8/ Návrh programového rozpočtu obce Ostrovany na roky 2021-2023
9/ Žiadosti PO a FO
10/ Podnety a návrhy od občanov
11/ Diskusia
12/ Závery z rokovania
13/ Záver
B.2 Návrhovú komisiu v zložení :

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

Mgr. Rastislav Popuša
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 17. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 82/2021
zo dňa 25.3.2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PO PREROKOVANÍ
A.1: Uznáša na znení VZN č.1/2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE OSTROVANY
č. 1/2021
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany

Návrh VZN:

-

vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
zverejnený na internetovej stránke obce dňa

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:

1. 3. 2021
1. 3. 2021

do (vrátane) 15. 3. 2021

Doručené pripomienky (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa 25.3.2021 pod č. 1/2021
VZN zverejnené na úradnej tabuli obce Ostrovany dňa 1.3.2021
VZN nadobúda účinnosť dňom 9.4.2021

NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch v zmysle § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) a v nadväznosti
na § 5 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na
základe § 20 ods. 2 a ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na VZN č. 3/2016 o určení školského
obvodu vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2021
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Týmto nariadením sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany v rozsahu jej školského obvodu
aktuálneho pre školský rok 2021/2022.
Článok 2
Určenie miesta a času zápisu
Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v obci Ostrovany (ďalej len
„základná škola„) na školský rok 2021/2022 sa uskutoční 12. apríla 2021 v čase od 13,00 do
16,00 hod. v priestoroch Základnej školy v Ostrovanoch, Hlavná 277/78 Ostrovany. Náhradný
termín zápisu sa určuje na deň 13. apríla 2021 v čase od 13,00 do 16,00 hod. v priestoroch
základnej školy.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Ostrovanoch dňa 25.3.2021 uznesením číslo 82/2021 a nadobúda účinnosť dňom 25.3.2021.

V Ostrovanoch 25.3.2021

Mgr. Rastislav Popuša
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 17. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 83/2021
zo dňa 25.3.2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PO PREROKOVANÍ
A.1: Sa uznáša na znení VZV č.2 /2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE OSTROVANY
č. 2/2021
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na
úseku školstva

Návrh VZN:

-

vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
zverejnený na internetovej stránke obce dňa

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:

1. 3. 2021
1. 3. 2021

do (vrátane) 15. 3. 2021

Doručené pripomienky (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa 25.3.2021pod č. 2/2021
VZN zverejnené na úradnej tabuli obce Ostrovany dňa 1.3.2021

VZN nadobúda účinnosť dňom 25.3.2021

NÁVRH
Zmena a doplnok č. 7
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 2021 takto:

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 2021:
Škola a školské zariadenie
Materská škola
Školská jedáleň
Správa školských objektov
CVČ

Výška finančných
prostriedkov

Počet detí
k 15. 9. 2020

2 497,13 €/ dieťa/rok
164,64 €/dieťa/rok
23 965,14 €/rok
40,00 €/dieťa/rok

53
53
53/209
486

Výška finančných
prostriedkov na rok
132 347,89 €
8 725,92 €
23 965,14 €
19 440,00 €

§8
Záverečné ustanovenia
(9) Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch
uznesením číslo 83/2021 dňa 25.3.2021 a nadobúda účinnosť dňom schválenia pre rok 2021.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto
VZN.

V Ostrovanoch dňa 25.3.2021

Mgr. Rastislav Popuša
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 17. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 84/2021
zo dňa 25.3.2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PO PREROKOVANÍ

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného
rozpočtu obce Ostrovany na roky 2021 - 2023
B. Schvaľuje
1. Rozpočet obce Ostrovany na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022/2023
Bežný rozpočet - bežné príjmy
1 554 270 €
- bežné výdavky
1 304 996 €
2. Kapitálový rozpočet –kapitálové príjmy
0€
- kapitálové výdavky
420 724 €
3. Finančné operácie – príjmy finančných operácií
171 450 €
- výdavky finančných operácií
0€
Materiál obsahuje:
1. Návrh Programového rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 – príjmy
2. Návrh Programového rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 – výdajky
3. Programový rozpočet obce na roky 2021 – 2023 – výdavky na jednotlivé programy
4. Programový rozpočet obce na roky 2021 – 2023 – textová časť
5. Dôvodová správa
alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu
použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.
Návrh rozpočtu obce Ostrovany na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný, tzn. rozdiel medzi
príjmami a výdavkami je 0,00 €, pričom
- Rozpočtované príjmy celkom sú vo výške 1 725 720 €
- Rozpočtované výdavky celkom sú vo výške 1 725 720 €
V programovom rozpočte pre roky 2021 – 2023 je rozpočtovaných 9 programov a 26
podprogramov.
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Služby občanom
Program 3: Odpadové hospodárstvo
Program 4: Vzdelávanie
Program 5: Šport
Program 6: Kultúra
Program 7: Prostredie pre život
Program 8: Sociálne služby
Program 9: Ľudské zdroje

Návrh rozpočtu obce Ostrovany na rok 2021
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

1 554 270,00
-

Príjmy spolu

1 554 270,00

Bežné výdavky

1 304 996,00

Kapitálové výdavky
Výdavky spolu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

420 724,00
1 725 720,00
171 450,00
-

Rozpočtované príjmy spolu

1 725 720,00

Rozpočtované výdavky spolu

1 725 720,00

Predložený návrh rozpočtu obce na rok 2021 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce dňa 2. 3. 2021.

Mgr. Rastislav Popuša
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OSTROVANY

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OSTROVANOCH Z 17. RIADNEHO ZASADNUTIA
č. 85/2021
zo dňa 25.3.2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PO PREROKOVANÍ
A.1: presúva žiadosti PO a FO ďalšie zastupiteľstvo

Mgr. Rastislav Popuša
starosta obce

