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Z Á P I S N I C A 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. 5. 2019 o 18,00 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                                             Ing. Eva Džudžáková – hl.kontrolórka 

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. Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2018 

4.        Plnenie rozpočtu za I.Q 2019 

5.        Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov verej. funkcionárov 

6.        Správa hlav. kontrolórky o výsledku kontroly vyúčtovania služobných ciest 

           za roky 2017 a 2018 

7.        Schválenie presunu položiek v rámci rozpočtu 

8.        Návrh na určenie cenníka za urnu so spopolnenými pozostatkami a nájomného 

9. Budovanie kamerového systému – diskusia a rozhodnutie 

10.  Rôzne 

11. Návrh na uznesenie 
12.       Záver  
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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.   

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

v pozvánke. Nakoľko poslanci návrh na doplnenie programu nemali schválili navrhovaný program 

rokovania.    

  

Za overovateľov určil poslancov:  Ľubomír Varga, Ing. Ján Bejda                   

                                                           

Za zapisovateľku určil: Iveta Frajkorová                                                                                                                                             

  

K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 31a 32/2019, .  

    

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ  

Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 4.3.2019 

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. 33/2019.  

  

3.  Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2018 

Správu o výsledku inventarizácie vypracovala ekonómka úradu Iveta Frajkorová. Inventarizácie 

prebehla v mesiaci december 2018 v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve 

a inventarizačná komisia nezistila rozdiely a ani iné nedostatky Išlo o účtovnú /dokladovú/ 

inventarizáciu. Poslanci správu schválili bez výhrad. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 34/2019.  

  

4.  Plnenie rozpočtu za I.Q 2019 

Správu o plnení rozpočtu za I.Q 2019 vypracovala a predložila ekonómka obecného úradu p. Iveta 

Frajkorová. Plnenie rozpočtu v písomnej forme dostali poslanci v predstihu. Plnenie rozpočtu za I. Q 

2019 poslanci jednohlasne schválili a tvorí prílohu zápisnice. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 35/2019.  

  

5.  Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov verej. funkcionárov 

Starosta predložil poslancom Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejného funkionára, ktoré má zo zákona  podať starosta obce a hlavný kontrolór do 31.3.2019 . 

Oznámenia boli podané v stanovenej lehote. Poslanci túto správu zobrali na vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.36/2019  

  

  

6. Správa  kontrolórky o výsledku kontroly vyúčtovania služobných ciest 

           za roky 2017 a 2018 
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 Správu o výsledku kontroly predložila kontrolórka obce Ing. Eva Džudžáková. Kontrolná 

 činnosť prebehla podľa plánu kontrolnej činnosti za I.Q 2019. Kontrola bola zameraná 

na vyúčtovanie služobných ciest za roky 2017-2018. Kontrolou bolo zistené, že vykonané pracovné 

cesty boli vyúčtované v súlade so zákonom č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov.  Na základe záveru prevedenej kontroly navrhuje kontrolórka vypracovať 

smernicu k používaniu súkromného motorového vozila a k postupu pri predkladaní zúčtovania 

pracovnej ciest, ďalej k vyúčtovaniu pracovnej cesty doložiť  písomnú dohodu zo zamestnávateľom. 

Poslanci správu o výsledku kontrolnej činnosti berú na vedomie.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.37/2019  

  

 

7.  Schválenie presunu položiek v rámci rozpočtu 

V tomto bode na návrh poslanca Ing. Františka Korytka poslanci splnomocnili starostu obce 

vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu, pričom celkový výsledok bežného 

rozpočtu má ostať zachovaný. 

Poslanci tento návrh schválili. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.38/2019  

  

 

8. Návrh na určenie cenníka za urnu so spopolnenými pozostatkami a nájomného 

Po opätovnom prehodnotení cenníka za kremačnú schránku poslanci schválili 

a/ jednorazový poplatok vo výške 250,00 €  

b/ prenájom na 10 rokov vo výške 10,00 € 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.39/2019  

  

9.Budovanie kamerového systému – diskusia a rozhodnutie 

 Starosta obce informoval poslancov o tom, že Ministerstvo vnútra vydalo 

Výzvu č.2 KMV 2019. Jedná sa o dotáciu na kamerový systém v obci,  

ktorú treba podať do 13.5.2019. 

Poslanci schválili podanie žiadosti na túto výzvu. 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.40/2019  

  

10. Rôzne 

a/ zástupca starostu p. Ľubomír Varga predložil návrh na usporiadanie spojených osláv  

STAVANIE MÁJA  a MDD v čase Turic. Podával by sa guľáš, čapované pivo. 

Pre deti objednať skakací hrad väčší aj menší, zmrzlinu a čapovanú kofolu. Ako kultúrna 

Vložka by bolo vystúpenie folklórneho súboru GEREČOVKA. 

Poslanci s návrhom súhlasili. 

 

b/ poslanec Ing. František  Korytko dal návrh na vypracovanie mesačných nákladov na  

prevádzku obecného úradu bez realizácie konkrétnych projektov 

 

c/ poslanci schvaľujú dodatočné vypracovať cenovú ponuku na ventiláciu do stropu 

 v kultúrnom dome 

 

d/ poslankyňa Mgr. Monika Čižmáriková predniesla návrh na prevedenie označenia 
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ulíc v obci, nakoľko je zlá orientácia po obci. 

Poslanci doporučujú  starostovi aby do najbližšieho zasadnutia OZ zistil  

rozpočet na uvedený 

návrh. 

  
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.41/2019  

 

  

11. Záver  

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

  

  

  

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

                                                                                     

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

                          

             

  

              

  

                                                                                        Mgr. Milan Dolák,LL.M 

                                                                                              Starosta obce 


