Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.12.2016 o 18:00 hod. na OCú v Malých Ozorovciach.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce pán Mgr. Milan Dolák, LL.M. Zistil,
že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil : Čeľovský Ján
Ing. Bejda Ján
Program rokovania :
1.

Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, návrh zmien programu
rokovania a
schválenie programu rokovania, písomná správa o plnení uznesení obecného úradu, stav
financií

2.

Rozpočtové opatrenie č. 4/2016

3.

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017.

4.

Analýza najvhodnejších technických riešení nakladania s vodami .

5.

Rôzne
- zrušenie uznesenia č. 045 zo dňa 30.11.2015 každoročné navýšenie odvodov do RF
minimálne o 10%.
- odmeňovanie zástupcu starostu

6.

Návrh na uznesenie
K bodu č. 1
Po schválení programu rokovania poslancami a určení overovateľov, starosta obce

pristúpil k pre jednaniu jednotlivých bodov programu.
Starosta oboznámil poslancov s nákupmi stavebných materiálov, strojov, náradia
a príslušenstva v novembri a decembri roku 2016. Zakúpil bubnovú kosačku na kosenie väčších
plôch, materiál na výmenu podlahy a omietok spoločenskej miestnosti pre súbor Gerečovka na

poschodí budovy bývalej školy, materiál na opravu hornej triedy a chodieb, prístrešok na
traktor, altány, detské a streetworkoutové ihriská.
Dokončila sa rekonštrukcia spoločenskej miestnosti pre súbor Gerečovka. Začalo sa
s rekonštrukciou chodieb v budove bývalej školy, odstraňuje sa stará omietka, naťahuje sa
lepidlo so sieťkou a omietka. Maľuje sa. Pracuje sa na terasách pri obecnom úrade. Pripravuje
sa materiál pre detské a streetworkoutové ihriská, vyrábajú sa lavičky, stoly pre oddychové
zóny pre altány, pripravuje sa materiál pre altán pri prameni Gereč.
Na žiadosť starostu pani Frajkorová predniesla správu o stave financií ku koncu roku
2016. Zostatky peňazí predstavovali nasledujúce sumy:
Rezervný fond
Prima Banka
VÚB
Pokladňa

39 662,87 €
5 700,00 €
225,00 €
1 420,00 €

Poslanci vzali správu na vedomie.
K bodu č. 2
Na základe prerokovania materiálov poskytnutých poslancom a záverov z nej, bolo
navrhnuté a následne schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2016. Poslanci schválili opatrenie
pomerom hlasov 6:0.
Príloha č. 1: Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2016
K bodu č. 3
Pani hlavná kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2017.
Poslanci schválili kontrolný plán v pomere hlasov 6:0.
Príloha č. 2: Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2017
K bodu č. 4

Starosta oboznámil poslancov s ponukou firmy Ekoservis, Veľký Slavkov, na
vypracovanie projektovej dokumentácie na centrálnu kanalizáciu s jednou centrálnou
čističkou v obci. Ponúkali možnosť spolupracovať na vypracovaní žiadostí na financovanie
kanalizácie z Eurofondov alebo príspevkov z Envirofondu. Po diskusii sa starosta a poslanci
dohodli nezadať momentálne vypracovanie projektu a poverili starostu hľadaním, ďalších
perspektívnejších a technicky a finančne priechodnejších alternatív technického riešenia
nakladania s odpadovými vodami.
Poslanci schválili tento postup v pomere hlasov 6:0.
K bodu č. 5
- Na základe tohtoročného hospodárenia poslanec František Korytko navrhol, odložiť
platnosť a účinnosť uznesenia č.045 zo dňa 30.11.2015 každoročné navýšenie odvodov do RF
minimálne o 10% na budúci rok 2017. Ostatní poslanci však navrhli zrušiť toto uznesenie úplne.
- Poslanci OZ prejednali dodatok č.3 k zásadam odmeňovania poslancov.
Poslanci schválili tento návrh v pomere 6:0.
K bodu č. 6
Po diskusii starosta predložil poslancom návrh

na textáciu uznesení z obecného

zastupiteľstva.
Poslanci schválili textáciu uznesení OZ v pomere hlasov 6:0.

Overovatelia :

…...............................
…...............................

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

