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Z Á P I S N I C A 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. 3. 2021 o 17,00 hod.                                   

v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach. 

 
  

 

PRÍTOMNÍ :                                                        Za OcÚ:   

Mgr. Milan Dolák, LL.M, starosta obce 

                                                                                    

Poslanci:                                                                 Iveta Frajkorová, samost. odbor. referent  

Ivan Jenčík                                                              Iveta Ondková, samost. odbor. referent 

Ľubomír  Varga                                                       Ing. Eva Džudžáková - hl. kontrolórka 

Ing. Ján Bejda                                                          

Ing. František Korytko 

Peter Varga 

Bc. Jana Kudľáková 

 

Ospravedlnení:  Mgr. Monika Čižmáriková  

 

Neospravedlnení:    

  

Ďalší prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:  

 

1. Zahájenie a určenie overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola uznesení 

4. Písomná správa o realizácii projektov a činnosti  

5. Podanie majetkového priznania - voľba komisie na ochranu verejného záujmu 

6. Projekt vodovodu  -  platba za ďalšie etapy 

7. Plnenie rozpočtu za rok 2020 

8. Kontrola príjmov - daň za psa a poplatok za TKO rok 2020 

9. Oprava úžitkovej cesty na cintorín – posúdenie nákladov a návrh na realizáciu 

10. Oprava schodov pri kultúrnom dome - posúdenie nákladov a návrh na realizáciu 

11. Dokončenie terás pri kultúrnom dome - posúdenie nákladov a návrh na realizáciu 

12. Riešenie situácie okolo znečisťovania povrchových a podzemných vôd nelegálnym  

   vypúšťaním z žúmp  

13. Zakúpenie respirátorov pre obyvateľov obce – návrh 

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie 
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1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

Starosta za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Peter Varga, Ivan Jenčík                   

                                                           

Za zapisovateľku určil: Iveta Frajkorová                                                                                                                                             

  

K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 146/2021 

 

2. Otvorenie - schválenie programu rokovania.     

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Milan Dolák, LL.M, 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. Doplnenie bodov navrhol starosta obce a to za a/ schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2021, 

b/ správa o výsledku inventarizácie, c/ interpelácia poslanca Ľubomíra Vargu, d/ dopravné 

Zrkadlo. 

Doplnený  program rokovania poslanci OZ schválili.   K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 147/2021, 

 

3. Plnenie uznesení. 

 Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania OZ zo dňa 15.12.2020 zobrali poslanci  

 na vedomie  s tým, že kontrolu  uznesení za rok 2020  predloží hlavná kontrolórka  na  ďalšom 

 zasadnutí OZ.  

 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 148/2021 

 

4. Písomná správa o činnosti. 

Písomnú správu o činnosti pripravil starosta písomne a poslal ju poslancom OZ v písomnej forme. 

Poslanci zobrali správu o činnosti na vedomie.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 149/2021 

 

5. Podanie majetkového priznania - voľba komisie na ochranu verejného záujmu. 

V tomto bode starosta obce predložil a navrhol na voľbu členov komisie na ochranu verejného záujmu 

v tomto zložení - predseda komisie: Peter Varga 

                            členovia komisie:  Ivan Jenčík, Ľubomír Varga, Bc. Jana Kudľáková, 

                                      Ing. Ján Bejda, Ing. František Korytko, Mgr. Monika Čižmáriková 

Poslanci komisiu v tomto zložení schválili 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 150/2021 

 

6. Projekt vodovodu  -  platba za ďalšie etapy. 

Poslanci obecného zastupiteľstva obdŕžali v písomnej forme predbežnú kalkuláciu na financovanie 

projektovej dokumentácie pre stavebné  a územné konanie – Prívodný rad na pitnú vodu,   

Vodojem Habeš, Vodovod v obci Malé Ozorovce a kalkuláciu na financovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné a územné konanie  - Kanalizácia obce od firmy Enviroline. Príloha č.1 tvorí 

súčasť tejto zápisnice. Poslanci predbežnú kalkuláciu pre projektovú dokumentáciu schválili. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 151/2021 
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7.  Plnenie rozpočtu za rok 2020. 

Správu o plnení rozpočtu obce za rok 2020 vypracovala a predložila ekonómka obecného úradu 

pani Iveta Frajkorová. Plnenie rozpočtu obdŕžali poslanci OZ v písomnej forme a tvorí súčasť 

tejto zápisnice. Na otázky poslancov týkajúcich sa niektorých položiek odpovedala ekonómka. 

Po vysvetlení otázok správu o plnení rozpočtu na rok 2020 zobrali vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 152/2021, 

 

8. Kontrola príjmov - daň za psa a poplatok za TKO rok 2020. 

Správu administratívnej finančnej kontroly so zameraním na poplatok za komunálny a drobný 

stavebný odpad za rok 2020 a na daň za psa za rok 2020 predniesla hlavná kontrolórka obce 

Ing. Eva Džudžáková. Konštatovala, že kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie. 

Písomná správa tvorí súčasť tejto zápisnice- príloha č.2. Poslanci  správu zobrali na vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 153/2021. 

 

 

9. Oprava úžitkovej cesty na cintorín – posúdenie nákladov a návrh na realizáciu 

Návrh vypracoval a predložil starosta obce. Tvorí súčasť zápisnice ako Príloha č. 3 Poslanec Ing. 

František Korytko, namietol, že úžitková cesta je v dostatočne dobrom stave. Poslanci prediskutovali a 

prebrali spôsoby ako cestu opraviť a schválili obmedzené práce na najhorších úsekoch. Obmedzili 

opravu sumou  1 500 €, s tým že ak sa vyskytne urgentná potreba, môže dodatočne zvýšiť čiastku 

o povolený limit rozhodovacej právomoci starostu 350 €.   

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 154/2021. 

 

10. Oprava schodov pri kultúrnom dome - posúdenie nákladov a návrh na realizáciu 

Starosta obce predložil v písomnej forme kalkuláciu nákladov na opravu schodov do kultúrneho domu. 

Tvorí súčasť zápisnice ako Príloha č. 4. Je potrebné vymeniť dlažbu nakoľko stará už opadala. Poslanci 

opravu schodov schválili s tým, že starosta ešte predloží cenové ponuky. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 155/2021. 

 

11. Dokončenie terás pri kultúrnom dome - posúdenie nákladov a návrh na realizáciu. 

Starosta obce požiadal poslancov o schválenie finančných prostriedkov na dokončenie terás pri 

kultúrnom dome - Rozpočet tvorí súčasť zápisnice ako Príloha č. 5. Poslanci schválili na dokončenie 

finančné prostriedky vo výške 3500,- €. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 156/2021. 

 

12. Riešenie situácie okolo znečisťovania povrchových a podzemných vôd nelegálnym  

      vypúšťaním zo žúmp.  

Poslanci tento bod rokovania odsunuli na najbližšie zasadnutie OZ. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 157/2021. 

 

13. Zakúpenie respirátorov pre obyvateľov obce – návrh 

Starosta obce v zmysle vyhlášky  ÚRVZ o povinností nosenia respirátorov predniesol  
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návrh na kúpu respirátorov pre občanov našej obce. Poslanci   schválili nákup respirátorov 

pre občanov od 10 rokov z trvalým a prechodným pobytom na území obce Malé Ozorovce  

v počte 2 kusov na jednu osobu. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 158/2021. 

 

14. Diskusia. 

a/ na obecný úrad a všetkým poslancom boli dňa 21.3.2021 emailom doručené pripomienky 

 od pána poslanca Ľubomíra Vargu, ktoré tvoria súčasť tejto zápisnice – príloha č.6.  

 Starosta obce na tieto pripomienky odpovie písomne.  

 

b/ správu o výsledku inventarizácie vypracovala ekonómka obecného úradu  

pani Iveta Frajkorová. Inventarizácia prebehla v mesiaci december 2020 v súlade zo zákonom 

č.431//2002 Z.z. o účtovníctve a inventarizačná komisia nezistila žiadne inventarizačné 

rozdiely ani iné nedostatky. Jednalo sa o účtovnú/dokladovú/ inventarizáciu. 

 

c/ v tomto bode poslanci OZ schválili rozpočtové opatrenie č. 1/2021. Išlo o schválenie 

úpravy rozpočtu na kapitálové príjmy, konkrétne príjem z predaja automobilu PIC UP. 

 

d/ na návrh pána poslanca Ľubomíra Vargu poslanci schválili zakúpenie a osadenie 

dopravného zrkadla na križovatke ulíc Jarková a Orechová.  

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 159/2021. 

 

15. Návrh na uznesenia 

Pani zapisovateľka Iveta Frajkorová prečítala návrh na prijaté uznesenia.  

Poslanci návrh uznesení schválili. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 160/2021. 

 

Záver 

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

  

  

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

                                                                                     

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

                          

             

  

              

  

                                                                                                                       

Mgr. Milan Dolák, LL.M 

                                                                                              Starosta obce 
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