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                                                         Z Á P I S N I C A   

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.03.2019 o 19,00 hod.                                   

na  Obecnom úrade v Malých Ozorovciach. 

 
  

 PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ:   

 

Mgr.Milan Dolák,LL.M, starosta obce 

                                                                                  Iveta Frajkorová, samost. odbor. referent     

Ľubomír  Varga, zástupca starostu                           Iveta Ondková, samost. odbor. referent 

Mgr.Monika Čižmáriková, poslankyňa 

Jana Kudľáková, poslankyňa                                                    

Ing. Ján Bejda, poslanec                                        

Ivan Jenčík, poslanec 

Ing. František Korytko, poslanec  

Peter Varga, poslanec  

 

  

Ospravedlnení:   0 

 

  

Ďalší prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny  

  

PROGRAM :   

  

        Program rokovania : 
 

 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania 

2. Písomná správa o realizácii projektov a plnení uznesení OZ 

3. Určenie spôsobu práce a zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

4. Podanie žiadosti na dotáciu na ihrisko 

5.  Rôzne 

6. Návrh na uznesenie 
7.         Záver  

   

  

1. Otvorenie - schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľky,   

overovateľov  zápisnice    

  

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Milan Dolák, starosta obce. Privítal 

prítomných a konštatoval, že z počtu 7 poslancov je prítomných 7 poslancov a zasadanie obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné.   

a/  Starosta sa spýtal, či sú návrhy na doplnenie programu, s ktorého návrhom boli poslanci 

oboznámení v pozvánke. Poslanci návrh na doplnenie programu nemali. Starostu obce  predložil 
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návrh  na doplnenie programu o jeden bod a to doplnenie sadzobníka k poplatkom za urnový haj – 

kremačnú schránku. Starosta dal  hlasovať o návrhu na doplnenie programu. Návrh na doplnenie 

programu poslanci schválili. Zároveň prítomní poslanci takto doplnený  program schválili bez 

pripomienok.   

  

b/        Za overovateľov určil poslancov:  Ing. František Korytko, Ivan Jenčík                   

                                                           

Za zapisovateľku určil: Iveta Frajkorová                                                                                                                                             

  

K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 025/2019, 026/2019.  

    

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ  

Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 11.02.2019 

vypracovala a predložila pani Ing. Eva Džudžáková, kontrolórka obecného úradu. Konštatovala, že 

uznesenia boli splnené, resp. sa plnia. Kontrola uznesení tvorí prílohu zápisnice. Poslanci kontrolu 

uznesení zobrali na vedomie.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 027/2019.  

  

3. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 

Poslanci schválili zásady odmeňovania poslancov a to takto: 

-  Brutto 28,- € za každú účasť na zasadnutí OZ 

-  Brutto 3,- € na hodinu za prácu poslanca spojenú s významnou zodpovednosťou na základe 

vyhodnotenia výsledkov  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 028/2019.  

  

4. Podanie žiadosti o dotáciu na ihrisko –Výzva na podporu rozvoja športu 2019 

Starosta obce informoval poslancov, že bola zverejnená  výzva zameraná na podporu rozvoja športu 

na rok 2019, ktorú vydal Úrad vlády SR. 

Poslanci po diskusii navrhli podať žiadosť o dotáciu, konkrétne na údržbu multifunkčného ihriska 

a na zakúpenie športového vybavenia 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 029/2019.  

  

5. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou pre rok 2019 - doplnenie 

Starosta predložil poslancom na doplnenie návrh sadzobníka cien za služby poskytované obcou Malé 

Ozorovce týkajúce sa urnového hája konkrétne určenie sumy za predaj alebo prenájom  kremačnej 

schránky. Poslanci  doporučili starostovi obce zistiť  aké poplatky majú susedné obce prípadne mestá za 

prenájom urnového miesta a k tomuto bodu sa vrátiť na nasledujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 030/2019  

  

  

  

6. Interpelácie poslancov a informácie starostu obce  

  

Starosta informoval občanov, že obec dňa 10.03.2019 o 15:00 hod. organizuje oslavy 

Medzinárodného dňa žien, na ktoré sú všetky ženy  srdečne pozvané.   
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Poslanec Ing. František Korytko – zaslať poslancom v tlačovej forme Rokovací poriadok a VZN 

-  Zásady hospodárenia z majetkom obce Malé Ozorovce . 

 Starosta – uvedené dokumenty sa poslancom do nasledujúceho zasadnutia doručia. 

 

Poslanec Ing. František Korytko – navrhuje zápisnicu zo zasadnutí OZ podpisovať overovateľmi vždy  

na nasledujúcom zasadnutí. 

Starosta – súhlasí s daným návrhom 

  

  

7. Záver  

Starosta obce  poďakoval poslancom za účasť a týmto zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.  

  

Zapísala: Iveta Frajkorová 

  

Overovatelia:                                                               ............................................ 

                                                                                     

                                                                                     ............................................         

                          

             

  

              

  

                                                                                        Mgr. Milan Dolák,LL.M 

                                                                                              Starosta obce 


