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                                                         Z Á P I S N I C A   

         zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. 6. 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 

Ing. Ján Bejda, poslanec                                             Ing. Eva Džudžáková – hl.kontrolórka 

Ing. František Korytko, poslanec  

Peter Varga, poslanec  

 

  

Ospravedlnení:   3 

Mgr. Monika Čižmáriková 

Bc. Jana Kudľáková 

Ivan Jenčík 

 

  

Ďalší prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny  

  

PROGRAM :   

  

        Program rokovania : 
 

 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania 

2. Písomná správa o plnení uznesení 

3. Obnovenie združenia obcí –Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce a 

Zemplínska Teplica  na vybudovanie vodovodu a kanalizácie 

4.        Aktualizácia projektovej dokumentácie „Skupinový vodovod Zbehňov,  

           Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce a Z. Teplica, od firmy Enviroline,s.r.o. 

5.        Predaj pozemku Michal Sokolovský 

6.        Výmena pozemkov na výstavbu prístupovej cesty k futbalovému ihrisku - 

           Matúš Brinda 

7.        Odstránenie prekážok /kameňov,betónov/ na zelených pásoch pri miestnych 

           komunikáciach 

8.        Správa auditorky k záverečnému účtu 

9. Správa hl. kontrolórky k záverečnému účtu 

10.  Schválenie záverečného účtu 

11.      Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 
13.       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 sú prítomní 4 poslanci a zasadanie obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné.   

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

v pozvánke. Poslanec Ing. František Korytko   navrhol, aby sa prerokovalo iba stanovisko audítorky 

a  kontrolóra k záverečnému účtu a schválenie  záverečného účtu obce na r. 2018 ostatné body 

prerokovať na ďalšom zasadnutí. Upravený program rokovania poslanci OZ schválili.    

  

Za overovateľov určil poslancov:  Peter Varga, Ing. František Korytko                   

                                                           

Za zapisovateľku určil: Iveta Frajkorová                                                                                                                                             

  

K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 42a 43/2019, .  

    

2. Správa audítora  

Starosta obce predložil správu nezávislého audítora k záverečnému účtu za r.2018. Správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Poslanci správu audítora zobrali na vedomie.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 44/2019.  

  

3.  Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 

 Ing. Eva Džudžáková, kontrolórka obce predložila stanovisko k záverečnému účtu obce. 

Konštatovala, že výsledok hospodárenia obce za rok 2018 je prebytok vo výške 3381,52 €, 

ktorý bude použitý na tvorbu rezervného fondu na kapitálové výdavky v prípade núdze aj 

na bežné výdavky. Odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce výrokom 

 - celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 

 Poslanci stanovisko kontrolóra zobrali na vedomie. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 45/2019.  

  

4.  Schválenie záverečné účtu obce za rok 2018.  

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle  

obce 15 dní pred rokovaním. Návrh predložila p. Iveta Frajkorová, samostatná odborná  

referentka obce. Návrh tvorí prílohu zápisnice. 

Záverečný účet obce za rok 2018 poslanci schválili. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 46/2019 
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5. Záver 

 

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

  

  

  

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

                                                                                     

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

                          

             

  

              

  

                                                                                        Mgr. Milan Dolák,LL.M 

                                                                                              Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


