
 Z á p i s n i c a 

              Zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 07.06.2016 o 18:00 hod.   na OCú v Malých Ozorovciach. 

 Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol  starosta obce Mgr. Milan Dolák. Zistil, že na zasadnutí 

sú prítomní 4 poslanci,  teda zasadnutie je uznášania schopné.  

Za overovateľov zápisnice určil :  Vlado Doboš 

      Marcel Maľuda 

        Program rokovania : 
 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, návrh zmien  programu rokovania a 

 schválenie programu rokovania    

2.  Správa nezávislej audítorky o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k  31.12.2015  

3. Stanovisko pani hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za  rok 2015 

4.  Schválenie návrhu záverečného účtu za rok 2015 

5. Schválenie VZN o odpadoch z dôvodu účinnosti nového zákona o odpadoch 

 

6. Oznámenie o vyradení inventára   

 

7. Návrh dohody o rozdelení pozemku pri OCú  

8. Rôzne –  Deň obce  - zvolenie formy organizácie 

   Kúpa rúry a štrku pre studňu ku kostolu 

   Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na II. Polrok 2016 

9. Diskusia 

 

10. Návrh na uznesenie 

 

Po schválení programu rokovania poslancami a určení overovateľov, starosta obce pristúpil 

k prejednaniu jednotlivých bodov programu.   

 

K bodu č. 2 a č. 3 

Pani audítorka podala písomnú Správu nezávislej audítorky o overení súladu Výročnej správy s 

účtovnou uzávierkou  k 31.12.2015.  Správa audítorky bola kladná. 

 

Hlavná kontrolórka predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu  za rok 2015. 

Jej odporúčanie bolo zhrnuté nasledovne „V zmysle par. 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť rokovania o Záverečnom účte a 



schváliť Záverečný účet bez výhrad.  

 

Znenie návrhu na uznesenia obecného zastupiteľstva k Správe nezávislej audítorky o overení 

súladu Výročnej správy s účtovnou uzávierkou  k 31.12.2015 a k Stanovisku hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu  za rok 2015.   

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

I. Stanovisko hlavného kontrolóra k závěrečnému účtu obce za rok 2015 

II. Správu nezávislého auditora z overenia súladu ročnej účtovnej závierky obce za rok 2015 

  

K bodu č. 4 

Starosta obce predniesol poslancom OZ na schválenie návrh záverečného účtu za rok 2015. 

Všetky návrhy boli poslancom doručené písomne v dostatočnom časovom predstihu. 

Znenie návrhu na uznesenia obecného zastupiteľstva k Záverečnému účtu obce na rok 2015.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. 

II. Prebytok rozpočtu vo výške  26 338,11 €. Na tvorbu  Rezervného fondu previezť 20 353 €. 

  

Po náležitom objasnení dodatočných otázok poslanci OZ návrh schválili pomerom hlasov 4 : 0.   

 K bodu č. 5 

Starosta obce písomne vopred tj. dňa 30.05.2016 predložil  na schválenie textáciu VZN o 

odpadoch z dôvodu účinnosti nového zákona o odpadoch. Po diskusii k zneniu a význame ustanovení 

poslanci znenie VZN o odpadoch jednomyseľne schválili. 

 

K bodu č. 6  

Starosta obce predložil poslancom OZ na vedomie správy vyraďovacej a inventarizačnej komisie. 

Poslanci zobrali správu na vedomie.  

 

 

K bodu č. 7 

 Starosta písomne vopred zaslal a predniesol poslancom OZ návrh na výmenu pozemkov obce 

v priamom susedstve areálu obecného úradu so súkromnými osobami. Poslancom bolo vysvetlené, že 

hlasovať budú na zasadnutí OZ, ktoré sa bude konať 15 dní od vyvesenia návrhu na úradnej tabuli a web 

stránke obce. Hlasovaniu bude ešte predchádzať stretnutie starostu s podielovými spoluvlastníkmi 

pozemku. Poslanci tento postup schválili v pomere hlasov 4:0. 

 

K bodu č. 8 



Poslanci navrhli dotáciu na nákup rúry a štrku pre studňu v areáli Rímsko-katolíckeho kostola. Poslanci 

po diskusii tento nákup schválili jednotne v pomere hlasov 4:0. 

K bodu č. 9 

Hlavná kontrolorka písomne navrhla plán kontrolnej činnosti pre II. Polrok 2016. Návrh poslanci 

písomne vopred obdržali.  Poslanci návrh schválili v pomere hlasov 4:0. 

K bodu č. 10 

a) Starosta obce navrhol poslancom OZ,  aby premysleli spôsob organizovania obecného  Dňa obce a 

dohodli sa na termíne konania, aby sa podarilo pripraviť dôstojný priebeh.  Poslanci jednohlasne 

schválili odložiť  termín konania  na August prípadne September 2016.   

b) Poslanci schválili zrušenie uznesenia OZ zo dňa 30.11.2015 o zákaze společenských akcií pre  

mládež v areáli bývalej školy. Poslanci návrh schválili v pomere    hlasov 4:0. 

c) Poslanec Maľuda navrhol vyplácať pravidelnú mesačnú odmenu správcovi cintorína. Po diskusii 

sa poslanci zhodli na sume 30 € mesačne, s tým že rozsah prací je určený na starostlivosť o dom 

smútku a účast a asistencia pozostalým na pohreboch, dohliadanie na poriadok na cintoríne a 

organizácia práce, usmerňovanie prací firiem dodávajúcich náhrobky a ďalšie povinnosti súvisiace 

s riadnou správou. Poslanci návrh schválili v pomere hlasov 4:0. 

 

d) Poslanec Maľuda navrhol prefarbiť zábradlia, mosty a ploty v obci. Poslanci návrh schválili 

v pomere hlasov 4:0. 

 

Overovatelia :  …........................ 

                          …......................                   Starosta obce: ........................... 

 

       Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach        

UZNESENIE 

zo dňa : 07.06.2016 

Číslo : 029 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach                 

                                             berie na vedomie 

I. Stanovisko hlavného kontrolóra k závěrečnému účtu obce za rok 2015 

II. Správu nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2015 

          Starosta obce 

 

 

                                      



UZNESENIE 

zo dňa : 07.06.2016 

Číslo : 030 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                           schvaľuje 

 

I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. 

II. Prebytok rozpočtu vo výške  26 338,11 €. Na tvorbu  Rezervného fondu previezť 20 353 €. 

Starosta obce 

 

UZNESENIE 

zo dňa : 07.06.2016 

Číslo : 031 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                          Schvaľuje 

VZN o nakladaní s odpadmi        Starosta obce 

 

UZNESENIE 

zo dňa : 07.06.2016 

Číslo : 032 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach 

berie na vedomie 

Správy inventarizačnej a likvidačnej komisie.       Starosta obce 

 

UZNESENIE 

zo dňa : 07.06.2016 

Číslo : 033 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                          Schvaľuje 

Dohodnutý procedurálny postup na vyriešenie výmeny pozemkov.  

Starosta obce 

 

 

 



UZNESENIE 

zo dňa : 07.06.2016 

Číslo : 034 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                          Schvaľuje 

dotáciu na nákup rúry a štrku pre studňu v areáli Rímsko-katolíckeho kostola 

Starosta obce 

UZNESENIE 

zo dňa : 07.06.2016 

Číslo : 035 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                          Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti pre II. Polrok 2016     Starosta obce 

 

UZNESENIE 

zo dňa : 07.06.2016 

Číslo : 036 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                          Schvaľuje 

odložiť  termín konania  na August prípadne September 2016       Starosta obce 

 

 

UZNESENIE 

zo dňa : 07.06.2016 

Číslo : 037 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                          Schvaľuje 

Zrušenie uznesenia OZ zo dňa 30.11.2015 o zákaze společenských akcií pre mládež v areáli bývalej školy 

Starosta obce 

 

UZNESENIE 

zo dňa : 07.06.2016 

Číslo : 038 



Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                          Schvaľuje 

Vyplácať pravidelnú mesačnú odmenu správcovi cintorína   Starosta obce 

 

UZNESENIE 

zo dňa : 07.06.2016 

Číslo : 039 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                          Schvaľuje 

prefarbiť zábradlia, mosty a ploty v obci      Starosta obce 

 

 

 

 

 


