
 Z á p i s n i c a 

              Zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 05.10.2016 v stredu 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 6 poslancov,  teda zasadnutie je uznášania schopné.  

Za overovateľov zápisnice určil :  Vladimír Kačurák 

      Marcel Maľuda 

        Program rokovania : 
 

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

 schválenie programu rokovania    

2.  Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti. 

3.  Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 2/2016 a č. 3/2016. 

4.  Oplotenie veľkého ihriska – od pozemku Ľubomíra Čierneho 

 

5. Prejednanie postavenia prístrešku na traktor – spôsob realizácie a poskytovanie rozsahu služieb občanom 

a spôsob vymeriavania platieb za služby 

 

6. Oprava havarijného stavu mosta na križovatke – Jarková - Cintorínska 

 

7. Vymedzenie rozsahu prác na zimné obdobie – výroba altánov, rekonštrukčné práce na chodbách budovy 

školy a OCú,  

 

8. VZN o odpadoch a realizácia stratégie, vytvorenie Programu odpadového hospodárstva 

 

9. Rôzne  - Vandalizmus a ničenie majetku obce 

              

10. Diskusia 

 

11. Návrh na uznesenie 

 

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

k prejednaniu jednotlivých bodov programu.   

K bodu č. 2  

Pani hlavná kontrolórka podala písomnú správu  o kontrole cestovných náhrad za používanie 

motorového vozidla starostom za obdobie roku 2015.  Hlavná kontrolórka konštatovala, že nedošlo 

k porušeniu zákona a cestovné bolo účtované v súlade so zákonom. Otvorila sa diskusia ohľadne 

formálnych náležitostí cestovného príkazu. František Korytko navrhol použiť vzor cestovného príkazu, 

ktorý je možno použiť z internetu.  Po diskusii sa poslanci dohodli, že je potrebné vytvoriť smernicu 

o používaní osobného motorového vozidla a cestovných náhradách s platnosťou od 01.01.2017. Poslanci 

zobrali správu hl. kontrolórky na vedomie a schválili jednohlasne vypracovanie a následné schválenie 

smernice o cestovných náhradách, ktoré bude formou uznesenia obecného zastupiteľstva. 



K bodu č. 3 

Starosta obce predniesol poslancom OZ na schválenie návrh  rozpočtového opatrenia č. 2/2016 s podrobným 

vysvetlením. Návrh bol poslancom doručený písomne v dostatočnom časovom predstihu, ako  Príloha č. 1. 

Poslanci pokladali otázky a pani Frajkorová im poskytla podrobné vysvetlenia.  

 

V súvislosti s nákladmi, ktoré má obec s umiestnením pána Michala Sokolovského v dome seniorov - 

Prameň nádeje v Trebišove, poslanci schválili uzatvorenie darovacej zmluvy  na dom s pozemkami pána 

Michala Sokolovského, narodený 23.04.1952, trvale bytom Malé Ozorovce, ulica Lesná 201,  ktoré bude 

dediť do vlastníctva. Následne bude darovať predmetný majetok obci Malé Ozorovce, IČO: 00331708, 

ulica Hlavná 108/29, Malé Ozorovce. Obecné zastupiteľstvo zaväzuje starostu k uzavretiu tejto darovacej 

zmluvy na predmetný majetok. 

 

Znenie návrhu na uznesenie obecného zastupiteľstva k rozpočtovému opatreniu č. 2/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

I. Prijatie rozpočtového opatrenia č. 2/2016 a č. 3/2016 bez výhrad,  podľa návrhu vypracovaného 

starostom a kanceláriou obecného úradu. 

II. Ďalej súvislosti s nákladmi na pobyt, schvaľuje uzatvorenie darovacej zmluvy na dom a pozemky,  

ktoré bude Michal Sokolovský dediť do vlastníctva a splnomocňuje starostu k podpísaniu 

darovacej zmluvy na predmetný majetok v prospech obce Malé Ozorovce. 

Po náležitom objasnení dodatočných otázok poslanci OZ návrh schválili pomerom hlasov 6 : 0.   

 K bodu č. 4 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie oplotenie veľkého ihriska – od pozemku pána 

Ľubomíra Čierneho. 

Znenie návrhu na uznesenie obecného zastupiteľstva k bodu č. 4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

I. Oplotenie veľkého ihriska – od pozemku Ľubomíra Čierneho, podľa zamerania vypracovaného odborným 

certifikovaným geodetom.  

Po náležitom objasnení dodatočných otázok poslanci OZ návrh schválili pomerom hlasov 6 : 0 

K bodu č. 5  

Starosta obce predložil poslancom OZ na prejednanie postavenie prístrešku na traktor – spôsob 

realizácie a poskytovanie rozsahu služieb občanom a spôsob vymeriavania platieb za služby, podľa Prílohy 

č. 2. Predmetom služieb obyateľom obce je odvoz zeleného odpadu, dovoz materiálu pre obyvateľov obce 

a orba záhrad obyvateľom obce. 

 

Znenie návrhu na uznesenie obecného zastupiteľstva k bodu č. 5 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

I. Postavenie prístrešku pre traktor s príslušenstvom, s použitím drevených trámov v priestore areálu 

OCú 

II. Rozsah služieb občanom obce, podľa návrhu starostu  

III. Spôsob platieb za služby obyvateľom podľa návrhu starostu 

IV. Nákup ponúkaného príslušenstva k traktoru od pána Stanislava Miňa 

Po náležitom objasnení dodatočných otázok poslanci OZ návrh schválili pomerom hlasov 6 : 0 

 



 

K bodu č. 6 

 Starosta navrhol svojpomocnú opravu havarijného stavu mosta na križovatke – Jarková – Cintorínska. 

Starosta s poslancami prediskutoval technické návrhy a finančné aspekty. 

Znenie návrhu na uznesenie obecného zastupiteľstva k bodu č. 6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

I. Svojpomocnú opravu poškodeného mosta 

Po náležitom objasnení dodatočných otázok poslanci OZ návrh schválili pomerom hlasov 6 : 0 

K bodu č. 7 

Starosta navrhol svojpomocné práce na obdobie zimy 2016/2017 pre zamestnancov obecného 

úradu. Poslanci schválili práce na rok 2016 na obecnom zastupiteľstve dňa 30.11.2015 v Uznesení č. 

041/2015, avšak vzhľadom k zamestnaniu dodatočného množstva zamestnancov prostredníctvom ÚPSVR 

v Trebišove, je potrebné schváliť dodatočné práce na efektívne využitie zamestnancov v pracovnom čase. 

Znenie návrhu na uznesenie obecného zastupiteľstva k bodu č. 7 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

I. Svojpomocnú opravu chodieb budovy OCú, bývalej školy, vybudovanie nového skladu CO na 

hornom poschodí školy na  základe legislatívnych požiadaviek a technických dôvodov, opraviť 

a osadiť kamery v areáli OCú, kamery na cintoríne a včelnici,  opravu a výrobu výzdoby na 

Vianoce, zábradlie do kultúrneho domu, odstaviť žumpu pri OCú a napojiť na vzdialenejšiu 

žumpu, ktorá slúžila škole, 

Po náležitom objasnení dodatočných otázok poslanci OZ návrh schválili pomerom hlasov 6 : 0 

K bodu č. 8 

Starosta obce informoval poslancov o postupe vyjednávania s OZV a spoločnosťou Fúra, s.r.o. 

podľa nového zákona o odpadoch. Jedná sa o vyrokovanie zlepšených podmienok vývozu separovaného 

odpadu, t.j častejšieho harmonogramu vývozu, spojenie zmiešaných plastov s vývozom vyseparovaných 

plastových fliaš, a metódy zberu a kumulácie separátov.  

 

Znenie návrhu na uznesenie obecného zastupiteľstva k bodu č. 8 

Obecné zastupiteľstvo: 

I. Berie správu na vedomie.  

 

Po náležitom objasnení dodatočných otázok poslanci OZ, návrh zobrali na vedomie. 

 

K bodu č. 9 Rôzne 

I. Starosta obce navrhol poslancom OZ,  konanie obecného plesu na 18.02.2017. 

II. Poslanci navrhli obnoviť jednania ohľadne prenosu CO hlásiča na strechu budovy OCú, aby sa 

umožnila výstavba altánku 

III. Starosta predniesol žiadosť členov folklórneho súboru Gerečovka o príspevok na kroje. Po 

diskusii sa navrhol nasledujúci postup. Členovia sa dohodnú, akú právnu subjektivitu si zvolia, či 

folklórny súbor bude zaregistrovaný  pod hlavičkov obce alebo občianskeho združenia Zorovčan, 



alebo sa rozhodnú pre iné riešenie, následne sa zaregistrujú na Regionálne kultúrne stredisko 

v Trebišove. Otázka nákladov spojených s preplatením krojov sa bude riešiť v budúcom fiškálnom 

roku 2017.  

IV. Dokončiť rigol na ul. Lesná 

Znenie návrhu na uznesenie obecného zastupiteľstva k bodu č. 9 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

I. Konanie obecného plesu dňa 18.02.2017. 

II. Obnovenie jednania ohľadne prenosu CO hlásiča na strechu budovy OCú, aby sa umožnila 

výstavba altánku 

III. Postup administratívneho a finančního riešenia folklórneho súboru 

IV. Dokončiť rigol od križovatky  ul. Lesná a Orechová 

Po náležitom objasnení dodatočných otázok poslanci OZ všetky návrhy schválili pomerom hlasov 6 : 0 

 

 

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

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

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach        

UZNESENIE 

zo dňa : 05.10.2016 

Číslo : 040 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach                 

                                             Schvaľuje 

I. Prijatie rozpočtového opatrenia č. 2/2016 a č. 3/2016 bez výhrad,  podľa návrhu vypracovaného 

starostom a kanceláriou obecného úradu. 

II. Ďalej súvislosti s nákladmi na pobyt, schvaľuje uzatvorenie darovacej zmluvy na dom a pozemky,  

ktoré bude Michal Sokolovský dediť do vlastníctva a splnomocňuje starostu k podpísaniu 

darovacej zmluvy na predmetný majetok v prospech obce Malé Ozorovce. 

           Starosta obce 

 UZNESENIE 

zo dňa : 05.10.2016 

Číslo : 041 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                           Schvaľuje 

I. Oplotenie veľkého ihriska – od pozemku Ľubomíra Čierneho, podľa zamerania vypracovaného odborným 

certifikovaným geodetom.  

Starosta obce 

UZNESENIE 

zo dňa : 05.10.2016 

Číslo : 042 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                          Schvaľuje 

I. Postavenie prístrešku pre traktor s príslušenstvom, s použitím drevených trámov v priestore areálu 

OCú 

II. Rozsah služieb občanom obce, podľa návrhu starostu  

III. Spôsob platieb za služby obyvateľom podľa návrhu starostu 

IV. Nákup ponúkaného príslušenstva k traktoru od pána Stanislava Miňa 

           Starosta obce 

 

UZNESENIE 

zo dňa : 05.10.2016 

Číslo : 043 



Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach 

Schvaľuje 

I. Svojpomocnú opravu poškodeného mosta      Starosta obce 

 

UZNESENIE 

zo dňa : 05.10.2016 

Číslo : 044 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                          Schvaľuje 

I. Svojpomocnú opravu chodieb budovy OCú, bývalej školy, vybudovanie nového skladu CO na 

hornom poschodí školy na  základe legislatívnych požiadaviek a technických dôvodov, opraviť 

a osadiť kamery v areáli OCú, kamery na cintoríne a včelnici,  opravu a výrobu výzdoby na 

Vianoce, zábradlie do kultúrneho domu, odstaviť žumpu pri OCú a napojiť na vzdialenejšiu 

žumpu, ktorá slúžila škole, 

Starosta obce 

UZNESENIE 

zo dňa : 05.10.2016 

Číslo : 045 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                          Berie na vedomie  

Správu starostu ohľadne jednania s OZV. 

Starosta obce 

UZNESENIE 

zo dňa : 05.10.2016 

Číslo : 046 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach  

                                                          Schvaľuje 

I. Konanie obecného plesu na 18.02.2017. 

II. Obnovenie jednania ohľadne prenosu CO hlásiča na strechu budovy OCú, aby sa umožnila 

výstavba altánku 

III. Postup administratívneho postupu pri riešení podpory folklórneho súboru Gerečovka 

IV. Dokončiť rigol od križovatky  ul. Lesná a Orechová 

          Starosta obce 

 



 





 





 



 



Príloha č.2  

  

 Obecný traktor – cenník za služby:  

     

- dovoz obecným traktorom pre občanov obce Malé Ozorovce  v obci aj mimo obce                     

        jedna motohodina                                                                  -  20,00 EUR   

- za každých začatých                                                 15 min. -    5,00 EUR  

- orba záhrad                                                                 1 hod. -   25,00 EUR  

- za každých začatých                                                  15 min. -    6,25 EUR  

  

  + plus účtuje sa aj stojné traktora a to :  

- počas v pracovnom čase vodiča                        1 hod. –    3,32 EUR  

- nadčas vodiča v pracovnom dni                                 1 hod. –    4,00 EUR  

- v sobotu                                                  1 hod. –    4,65 EUR  

- vo sviatok                                                                   1 hod. –    5,97 EUR   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


