Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 03.12.2018 o 18:30 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 5

poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné.

Za overovateľov zápisnice určil : Marcel Maľuda
Vladimír Kačurák

Program rokovania :
1.

Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, návrh zmien

programu

rokovania

a

schválenie programu rokovania
2.

Plnenie rozpočtu k 30.09.2018 a zostatky k 31.10.2018

3.

Písomná správa o plnení úloh a uznesení obecného úradu za rok 2018 a za celé funkčné obdobie
rokov 2015 - 2018

4.

Rozpočtové opatrenie č. 04/2018

5.

Kontrola plnenia uznesení za rok 2017 a prvý polrok 2018

6.

Plán kontrol na prvý polrok roku 2019

7.

Inventúra k 31.10.2018 a vyradenie majetku

8.

Žiadosť o osvetlenie cesty medzi kostolmi Ján Maľuda

9.

Žiadosť o elektrifikáciu pozemku Ivan Jenčík

10.

Žiadosť o príspevok Greko-katolícka cirkev

11.

Diskusia

12.

Návrh na uznesenie

K bodu č. 1 Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, návrh zmien

programu

rokovania

a

schválenie programu rokovania.
Po určení overovateľov zápisnice, poslanec Korytko navrhol zaradiť do bodu rokovania Žiadosť o výrub
4 ks starých stromov v areáli Rímskokatolíckeho kostola v Malých Ozorovciach.
Poslanci OZ schválili program záverečného rokovania OZ v pomere hlasov 5:0.
1.

Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, návrh zmien
schválenie programu rokovania

programu

rokovania

a

2.

Plnenie rozpočtu k 30.09.2018 a zostatky k 31.10.2018

3.

Písomná správa o plnení úloh a uznesení obecného úradu za rok 2018 a za celé funkčné obdobie
rokov 2015 - 2018

4.

Rozpočtové opatrenie č. 04/2018

5.

Kontrola plnenia uznesení za rok 2017 a prvý polrok 2018

6.

Plán kontrol na prvý polrok roku 2019

7.

Inventúra k 31.10.2018 a vyradenie majetku

8.

Žiadosť o osvetlenie cesty medzi kostolmi Ján Maľuda

9.

Žiadosť o elektrifikáciu pozemku Ivan Jenčík

10.

Žiadosť o príspevok Greko-katolícka cirkev

11.

Žiadosť o výrub 4 ks starých stromov v areáli Rímskokatolíckeho kostola v Malých Ozorovciach

12.

Diskusia

13.

Návrh na uznesenie

Po schválení programu rokovania poslancami a určení overovateľov, starosta obce pristúpil k prejednaniu
jednotlivých bodov programu.
K bodu č. 2 Plnenie rozpočtu k 30.09.2018 a zostatky k 31.10.2018
Zostatky k 31. 10. 2018
Prima banka, a.s.
Rezervný fond

1 420,00 €

Pokladňa:
Plnenie rozpočtu k

36 871,80 €

925, 00 €
03.12.2018

Neuhradené:
Fyzické osoby

2 014,71 €

Právnické osoby

11 642,30 €

Spolu:

13 657,01 €

Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.

K bodu č. 3

Písomná správa o plnení úloh a uznesení obecného úradu za rok 2018 a za celé funkčné
obdobie rokov 2015 - 2018

Starosta predložil písomnú správu o plnení úloh a uznesení obecného úradu za rok 2018.
Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.
K bodu č. 4

Príloha č. 1

Rozpočtové opatrenie č. 04/2018

Starosta predložil návrh rozpočtového opatrenia č. 04/2018. Po diskusii poslanci obecného zastupiteľstva
schválili návrh pomerom hlasov 5:0.
K bodu č. 5

Príloha č. 2

Správa hlavnej kontrolórky - Kontrola plnenia uznesení za rok 2017 a prvý polrok 2018

Poslanci zobrali správu na vedomie a tvorí súčasť tejto zápisnice ako Príloha č. 3
K bodu č. 6

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2019

Pani hlavná kontrolórka predložila Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2019. Po diskusii poslanci
obecného zastupiteľstva schválili návrh pomerom hlasov 5:0 a tvorí súčasť tejto zápisnice ako Príloha č. 4
Príloha č.7

Inventúra k 31.10.2018 a vyradenie majetku

Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva Inventúru k 31.10.2018 a návrh na vyradenie
majetku. Inventarizačná komisia navrhla poslancom obecného zastupiteľstva schváliť inventúru
k 31.10.2018 a návrh na vyradenie majetku. Po diskusii poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh
pomerom hlasov 7:0 a tvorí súčasť tejto zápisnice ako Príloha č. 5
K bodu č. 8

Žiadosť o osvetlenie cesty medzi kostolmi – Ján Maľuda

Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosti o osvetlenie prístupovej cesty určenej v
žiadosti od žiadateľa Jána Maľudu zo dňa 08.10.2018, pod registratúrnym číslom 162/2018. Poslanci
poverili starostu, aby požiadal písomne majiteľa NN sietí, spoločnosť VSD, a.s. o začatie konania ohľadom
kladného vybavenia tejto žiadosti. Poslanci schválili návrh pomerom hlasov 7:0.
K bodu č. 9 Žiadosť o elektrifikáciu pozemku Ivan Jenčík – inštalácia stĺpov a nízkonapäťového
vedenia sietí
Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o inštaláciu nízkonapäťového vedenia na
pozemok žiadateľa Ivana Jenčíka, na ulici Orechová, ktorú podal ústne. Poslanci OZ sa ohradili, že
majitelia nehnuteľností si doteraz obstarávali inžinierske siete svojpomocne, bez finančného prispenia obce,
preto zmena postoja by znamenala nebezpečný precedens. Poslanci neschválili návrh pomerom hlasov
7:0.
K bodu č. 10

Žiadosť o príspevok Gréckokatolícka cirkev

Starosta obce predložil žiadosť správcu Gréckokatolíckej farnosti o finančný príspevok. Poslanci schválili
návrh na pomerom hlasov 7:0 v tomto znení.
“ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu filiálke Grécko-katolíckej farnosti v Malých Ozorovciach
v sume 1 000 €, ktorá bude uhradená za skutočne zrealizované rekonštrukčné práce na Gréckokatolíckom
chráme Premenenia Pána v Malých Ozorovciach.“

11 Rozpočtové opatrenie č.2/2017

schválené

splnené

12 Plnenie úloh

berie na vedomie splnené

13 Zasadanie krízového štábu

neschválené

splnené

14 Oprava poklopu na dolnej autobusovej zastávke schválené

splnené

15 Ukončenie, zabetónovanie studne a osadenie
bezpečnostného poklopu na cintoríne

schválené

splnené

16 Svojpomocnú opravu výtlkov na ulici Poľnej

schválené

splnené

17 Kúpu krovinorezu STIHL na kosenie cintorína

schválené

splnené

Obecné zastupiteľstvo 19.9.2017
18 Písomnú správu hlavnej kontrórky o plnení
uznesení obecného úradu za rok 2016

berie na vedomie splnené

19 Správa hlavnej. kontrólorky

berie na vedomie splnené

20 Uznesenie z konania dnešného zastupiteľstva

schválené

splnené

21 Odmenu zástupcu starosty vo výške 381 eur
štvrťročne

schválené

splnené

22 Písomnú správu o plnení uznesení OZ

berie na vedomie splnené

23 Rozpočtové opatrenie č.3/2017

schválené

splnené

24 Zvýšenie poplatku za technický komunálny
odpad o 2 eura na osobu a zvýšenie daňového
koeficientu na 1% na ornu pôdu

schválené

splnené

25 Kúpu vlečky a mulčovača za traktor

schválené

splnené

Obecné zastupiteľstvo 7.12.2017
26 Písomnú správu o plnení úloh a uznesení
obecného úradu za rok 2017

berie na vedomie splnené

27 Dohodu o kompostovaní

schválené

nesplnené

28 VZN č.1/2017 o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

schválené

splnené

29 Stanovisko hlav. kontrolóra k návrhu rozpočtu
na rok 2018 a návrhu na roky 2019-2020

berie na vedomie splnené

30 Plán kontrólnej činnosti na I. polrok 2018

berie na vedomie splnené

31 Návrh rozpočtu na rok 2019 a rok 2020

berie na vedomie splnené

32 Nákup dodatočných želených stĺpov verejného
rozhlasu v počte 31 kusov

schválené

nesplnené

33 Rozpočet obce na rok 2018 a plán prác na rok
2018

schválené

splnené

34 Organizáciu silvestra 2017

schválené

splnené

Obecné zastupiteľstvo 28.12.2017
35 Správu starostu o činnosti obce

berie na vedomie splnené

36 Správu starostu obce o hospodárení za rok 2017 berie na vedomie splnené
a o finančných zostatkoch obce ku koncu roka
37 Rozpočtové opatrenie č.4/2017

schválené

splnené

38 Zvýšenie platu starostu od 01.01.2018 o 20%

schválené

splnené

39 Odmenu pre pani Danielu Fruštokovú za
darcovskú činnosť pre Slovenský červený kríž

schválené

nesplnené

40 Textáciu uznesení tohto zastupiteľstva

berie na vedomie splnené

ROK 2018
Obecné zastupiteľstvo 19.3.2018
1

Program rokovania OZ

schvaľuje

2

Písomnú spravu o plnení úloh a uznesení
obecného úradu za obdobie od posledného OZ

berie na vedomie splnené

3

Dohodu poslancov OZ o technickej realizácií
miestnej komunikácie Jarková / od súpisných
čísel 108/29 až po 72/4

schvaľuje

splnené

4

Vybudovanie dodatočného odstavného pruhu pre schvaľuje
tri motorové vozidla

splnené

5

Spsob realizácie osvetlenia pre cintorín , areál
Ocú a multifunkčné ihrisko

schvaľuje

splnené
čiastočne

6

Realizácia rekonštrukcie miestneho rozhlasu , s schvaľuje
kamerovým systémom a optickou sieťou

V riešení

7

Rozpočtové opatrenie č.1/2018

schvaľuje

splnené

8

Majetkové priznanie starostu a hlavnej
kontrórky

berie na vedomie splnené

9

Program pre realizáciu Dňa obce

schvaľuje

splnené

schvaľuje

splnené

schvaľuje

splnené

10 Znenia uznesení

splnené

Obecné zastupiteľstvo 19.5.2018
11 Program rokovania OZ

12 Správa o plnení úloh a uznesení obecného úradu berie na vedomie splnené
13 Dohodu poslancov OZ o technickej realizácií
miestnej komunikácie ulica Orechová od
súpisných čísel 72 až po 76

schvaľuje

splnené

14 Správu o jednaní s poskytovateľmi optických
sieti

berie na vedomie splnené

15 Textáciu uznesení zastupiteľstva

schvaľuje

splnené

Obecné zastupiteľstvo 5.6.2018
16 Program rokovania OZ

schvaľuje

splnené

17 Správu nezavislého auditora z overenia ročnej
účtovnej závierky za rok 2017

berie na vedomie splnené

18 Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročne
hospodárenie bez výhrad

schvaľuje

splnené

Tvorbu rezervného fondu vo výške 11 948,14
eur

schvaľuje

splnené

19 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému berie na vedomie splnené
účtu
20 Správu hlavnej kontrórky o výsledku kontroly
príjmovej časti rozpočtu – daň z nehnuteľnosti
za rok 2016

berie na vedomie splnené

21 Plán kontrol na II.polrok 2018

berie na vedomie splnené

22 Rozpočtové opatrenie č.2/2018

schvaľuje

splnené

23 Informáciu o zmene zákona o obecnom zriadení berie na vedomie splnené
24 Zavedenie novej formy informovania
obyvateľov prostrednícstvom hromadného
posielania SMS správ zo starostovho mobilu

schvaľuje

Splnené
cez
internet

25 Navýšenie rozpočtu na 3500 euro pre
organizáciu Dňa obce , ktorý sa bude konať
15.9.2018

schvaľuje

splnené

26 Opravu rigola na ulici Lesna dohodou o
schvaľuje
vykonaní práce Jozefom Kolárom vo výške 300
euro

splnené

27 Pomoc pri oprave veže pri rímsko-katolíckom
kostole vo výške 1000 euro

schvaľuje

splnené

28 Rekonštrukciu stropu v sále a na pódiu
kultúrneho domu, technológia vypinacich
stropov s novou elektroinštaláciou a odsávačmi
schvaľuje

schvaľuje

splnené
projektová
časť

29 Návrh textácie uznesení OZ

schvaľuje

splnené

