ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 12. 2019 o 16,00 hod.
na Obecnom úrade v Malých Ozorovciach.

PRÍTOMNÍ :
:
Mgr.Milan Dolák,LL.M, starosta obce

Za OcÚ

Bc.Jana Kudľáková
Mgr.Monika Čižmáriková
Ing. Ján Bejda, poslanec
Ing. František Korytko
Peter Varga
Ľubomír Varga

Iveta Frajkorová, samost. odbor. referent
Iveta Ondková, samost. odbor. referent

Ospravedlnení: 1
Ivan Jenčík

Ďalší prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :

Program rokovania :
1.

Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, návrh zmien programu rokovania a schválenie
programu rokovania

2.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

3..

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrhu rozpočtu
na roky 2021, 2022

4.

Sschvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2020

5.

Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2021, 2022

6.

Posúdenie a schválenie návrhu VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku na komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7.

Návrh na vykonanie inventarizácie
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8.

Silvestrovská oslava a ples 25.01.2020

9.

Návrh na konanie verejného zhromaždenia k rozvoju obce

10.

Diskusia

11.

Návrh na uznesenie

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 6 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. Nakoľko neboli doplňujúce návrhy program rokovania poslanci OZ schválili.
Za overovateľov určil poslancov: Ľubomír Varga, Peter Varga
Za zapisovateľku určil: Iveta Frajkorová
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 61 a 62/2019, .
2. Rozpočtové opatrenie č.3
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh rozpočtového opatrenia č.3. Rozpočtové opatrenie sa týka
kapitálového rozpočtu, ktorého úpravu schvaľujú poslanci .
Poslanci rozpočtové opatrenie neschválili. Nesúhlasili z rozpočtovou položkou – výroba tepaných
brán na cintorín, nakoľko poslanec František Korytko tvrdil, že výroba týchto brán nebola schválená
obecný zastupiteľstvom. Naopak starosta tvrdil, že výroba dvoch brán bola schválená a rozpočtovaná
v novembri 2018 a potvrdená novým zastupiteľstvom v januári 2019.
Doporučujú starostovi preveriť u právnika, či rozhodnutie urobiť brány na cintoríne bez schválenia
OZ bolo v súlade zo zákonom o obecnom zriadení a k tomuto bodu sa vrátiť na najbližšom zasadnutí
OZ t.j. 30.12.2019
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 63/2019.

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrhu rozpočtov na roky
2021 a 2022.
Hlavná kotrolórka Ing. Eva Džudžáková predložila k návrhu rozpočtu kladné stanovisko, ktoré
poslanci vzali na vedomie
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 64/2019
4. Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 predložil starosta obce. Bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke
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15 dní pred jeho schvaľovaním. Počas tejto doby neboli k nebu vznesené žiadne pripomienky.
Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy v celkovej výške 195 488,00 Eur,
výdavky v celkovej výške 195 488,00 Eur.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 65/2019

5. Prerokovanie rozpočtu na roky 2021-2022
Poslanci prerokovali návrh rozpočtu na roky 2021-2022, ktorý predložil starosta obce.
Informáciu o návrhu rozpočtu poslanci zobali na vedomie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 66/2019

6. Schválenie návrhu VZN č. 1/2019 o miestnych dania a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh VZN č.1/2019 bol na obecnej tabuli a webovej stránke obce zverejnený 15 dní pred
schvaľovaním. Vo VZN boli schválené tieto zmeny:
- daň najviac v úhrne do 3 Eur sa nebude vyrubovať
- zvýšila sadzba poplatku na osobu a kalendárny rok na 0,0329 Eur
- zaviedol sa poplatok za jednorázové odpadové vrecia označené zberovou spoločnosťou
pri prekročení objemu zbernej nádoby na 2,00 Eura
- zrušilo sa zníženie poplatku za TKO u občanov starších ako 62 rokov a žiakov a študentov
s ubytovaním mimo miesta trvalého pobytu.
Takto upravené VZN č.1/2019 poslanci schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 67/2019
7. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce
Starosta navrhol vykonať inventarizáciu majetku obce ku dňu 31.12.2019. Jednalo by sa jednak o
inventarizáciu dokladovú, t.j. porovnanie dokladov so stavom v účtovníctve a jednak fyzickú.
Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť inventarizačnú a likvidačnú komisiu. Za predsedu
inventarizačnej komisie bol zvolený poslanec Ľubomír Varga a za členov poslanci
Ing. František Korytko, Bc. Jana Kudľáková, Peter Varga.
Inventarizačná komisia bude zároveň plniť aj funkciu komisie likvidačnej.
Inventarizácia majetku začne dňa 2.1.2020 a bude ukončená dňa 31.1.2020.
Výsledky inventarizácie majetku obce sa predložia obecnému zastupiteľstvu najneskôr do 29.02.2019.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.68/2019 .
8. Silvestrovská oslava a ples
a/V obci sa koná pravidelne každý rok ples v poradí už XXIV. Starosta obce dal na zváženie
poslancom či sa tento ples bude konať aj v nasledujúcom roku. Poslanci s usporiadaním plesu súhlasili.
Dátum plesu je 25.1.2020.
b/ Tak isto bola na zváženie silvestrovská oslava, ktorú poslanci OZ neschválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.69/2019 .
9. Návrh na konanie verejného zhromaždenia k rozvoju obce
Starosta obce navrhol poslancom, aby sa v januári 2020 zvolalo verejné zhromaždenie kde sa
zrekapituluje vývoj obce za posledné roky a prejedná sa plán rozvoja obce do budúcnosti.
Poslanci s návrhom súhlasili.
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K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.70/2019 .
10. Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a týmto zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia:

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

Mgr. Milan Dolák,LL.M
Starosta obce
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