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Z Á P I S N I C A 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.11.2020 o 17,00 hod.                                         

na obecnom úrade v Malých Ozorovciach 

 
 

PRÍTOMNÍ :                                                       

Za OcÚ:   

Mgr. Milan Dolák, LL.M, starosta obce 

 

Poslanci: 

Bc. Jana Kudľáková                                                    

Mgr. Monika Čižmáriková 

Ing. Ján Bejda                                           

Ľubomír Varga  

 

Ospravedlnení:  2 

  

Ďalší prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny  

  

Program rokovania : 
1. Zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva a určenie zapisovateľky  

a overovateľov  zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania  

3. Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zastupiteľstva 

4. Prerokovanie projektov na vodovod a kanalizáciu 

5. Zriadenie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 

6. Návrh na odpredaj obecnej Felície Pick up 

7. Plán práce kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2021 

8. Schválenie kúpnej zmluvy na dom a pozemok od Sokolovského Michala  

9. Diskusia 

10. Návrh uznesení 

 

  1.  Otvorenie – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

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

prítomných a konštatoval, že z počtu 7 poslancov sú prítomní 4 poslanci, a teda zasadanie obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné.   

Za zapisovateľku určil Bc. Janu Kudľákovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jána Bejdu a Mgr. Moniku 

Čižmárikovú.  

 

 

    2. Program rokovania 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania a vyzval prítomných poslancov, 

v prípade, ak majú ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania OZ, aby tieto predložili.  

Keďže prítomní nemali žiadne ďalšie návrhy na doplnenie program rokovania OZ, bol schválený . 
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Za: hlasovali 4 prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0  

 

K bodu:   3. Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zastupiteľstva 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancom OZ so Správou o plnení uznesení z predchádzajúceho 

zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach zobralo ma v e d o m i e  predmetnú správu o plnení uznesení  

z predchádzajúceho zastupiteľstva.    

 

K bodu: 4. Prerokovanie projektov na vodovod a kanalizáciu 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so situáciou, ohľadne návrhu na prípravu projektových 

dokumentácií na vybudovanie vodovodu a kanalizácie v obci. Oboznámil s tým, že je potrebné dať 

vypracovať projektovú dokumentáciu k územnému konaniu vo veci alternatívnej výstavby prívodného 

vodovodného radu po trase - Vodojem Habeš do Malých Ozoroviec a projektovú dokumentáciu 

k územnému konaniu vo veci Kanalizácia v intraviláne obce, aby bolo možné uskutočniť stavbu v obci do 

jedného výkopu, ako jednu komplexnú stavbu a tým žiadať o dotácie na uskutočnenie predmetnej stavby.   

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach s ch v á l i l o vypracovanie projektovej dokumentácie 

k územnému konaniu vo veci alternatívnej výstavby prívodného vodovodného radu po trase - Vodojem 

Habeš do Malých Ozoroviec a projektovú dokumentáciu k územnému konaniu vo veci Kanalizácia 

v intraviláne obce. 

 

Za: hlasovali 4 prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0  

 

 

K bodu: 5. Zriadenie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 

Starosta obce navrhol prítomným poslancom zriadiť inventarizačnú komisiu a navrhol za predsedu: Ing. 

Jána Bejdu a za členov Mgr. Moniku Čižmárikovú a Bc. Janu Kudľákovú.  

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach s ch v á l i l o  inventarizačnú komisiu v zložení:  

Predseda:  Ing. Ján Bejda 

Členovia:    Mgr. Čižmáriková Monika 

   Bc. Jana Kudľáková 

 

Za: hlasovali 4 prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0  
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K bodu: 6. Návrh na odpredaj obecnej Felície Pick up 

Starosta obce oboznámil  prítomných poslancov so žiadosťou o odkúpenie  OMV zn. ŠKODA Felícia Pick 

Up, EČ: TV 395AK, rok výroby: 1999. Jedná sa o OMV, ktoré patrí do majetku obce, pričom toho času je 

už v účtovníctve odpísané, teda sa jedná o prebytočný neupotrebiteľný majetok obce. OMV javí známky 

značného opotrebenia vzhľadom na vek, amortizáciu ako aj počet najazdených kilometrov a jeho údržba a 

opravy by pre obec znamenali vynaloženie značných finančných  prostriedkov, ďaleko prevyšujúcich jeho 

skutočnú hodnotu. Poslanci súhlasili s predajom predmetného OMV, avšak poverili starostu obce prejednať 

tento odpredaj s pani audítorkou, aby tento bol v súlade s platnou legislatívou. Navrhovaná cena za 

odpredaj tohto  OMV je cca 300,--Eur plus poplatky spojené s jeho prepisom na ODI a prevodom do 

vlastníctva kupujúceho.  

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach s ch v á l i l o odpredaj OMV zn. ŠKODA Felícia Pick Up, 

EČ: TV 395AK, rok výroby 1999. 

 

Za: hlasovali 4 prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0.  

 

K bodu: 7. Plán práce kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2021 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom na schválenie Plán práce kontrolnej činnosti na prvý  polrok 

roku 2021. Vzhľadom k tomu, že na OZ boli prítomní iba 4 z celkovo 7 poslancov, sa prítomní poslanci 

uzniesli na tom, že schvaľovanie tohto plánu bude odročené na najbližšie obecné zastupiteľstvo. 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach odročilo schválenie Plánu práce kontrolnej činnosti na prvý  

polrok roku 2021 na najbližšie  obecné zastupiteľstvo. 

Za: hlasovali 4 prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0   

 

K bodu: 8. Schválenie kúpnej zmluvy na dom a pozemok od Sokolovského  

Michala  

Starosta oboznámil prítomných poslancov so zámerom zmeny obstarania nehnuteľnosti vo vlsntíte Michala 

Sokolovského. Podľa usmernenia  ani audítorky Ing. Paulíny Baňackej a na základe konzultácie tejto 

právnej záležitosti s pani notárkou JUDr. Danou Fričovou, je výhodnejšie riešiť zápočet dlhov Michala 

Sokolovského voči obci formou kúpnej zmluvy namiesto darovacej zmluvy. Preto navrhuje zrušiť prijaté 

uznesenie č. 52A. zo dňa 12.7.2019, ktorým bol schválený prevod nehnuteľností Michala Sokolovského na 

obec formou darovacej zmluvy. 
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Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach schválilo spísanie predbežnej kúpnej zmluvy na dom a 

pozemok od Sokolovského Michala, formou zápočtu za jeho dlhy voči obci, ktoré vznikli v súvislosti s jeho 

umiestnením v zariadení sociálnych služieb a s vyrovnaním jeho dlhov voči exekútorom.  

Za: hlasovali 4 prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0   

 

 

K bodu: 9.  Diskusia 

V diskusii vystúpila poslankyňa Mgr. Monika Čižmáriková ohľadne osvetlenie. 

Vystúpil aj poslanec p. Ľubomír Varga ohľadom zistenia, či už prebehlo stretnutie s rodinou Szemerových 

ohľadne vykúpenia pozemkov. 

Do diskusie sa zapojila aj poslankyňa Bc. Jana Kudľáková ohľadne rigolu  za KD pri pozemku p. Anny 

Jenčíkovej.  

 

k bodu:        10.        Návrh uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach s ch v á l i l o  textáciu uznesení, prečítaných zapisovateľkou 

Bc. Janou Kudľákovou. 

 

Za: hlasovali 4 prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

  

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

 

 

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

                                                                                     

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

                          

             

 

  

                                                                                        Mgr. Milan Dolák, LL.M 

                                                                                              Starosta obce 
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