
1  

  

Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 6. 2021 o 17:00 hod.                                   

v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach. 

 
  

 PRÍTOMNÍ :                                                                 Za OcÚ :  

 Mgr. Milan Dolák,LL.M, starosta obce 

 Mgr. Monika Čižmáriková                                          Iveta Frajkorová, samost. odbor. referent     

 Ľubomír  Varga,                                                           Iveta Ondková, samost. odbor. referent 

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

 Ing. František Korytko, poslanec  

 Peter Varga, poslanec  

 Bc. Jana Kudľáková 

 Ivan Jenčík 

Ospravedlnení:   0  

Neospravedlnení:   0 

Ďalší prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny  

PROGRAM ROKOVANIA:  

1. Zahájenie a určenie overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola uznesení od posledného  OZ 

4. Kontrola uznesení za rok 2020 

5. Správa audítorky k záverečnému účtu za rok 2020 

6. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020 

7. Schválenie záverečného účtu za rok 2020 

8. Návrh na konanie voľby hlavného kontrolóra, respektíve hlavnej kontrolórky 

9. Posúdenie a schválenie kúpy dlažby na schody ku kultúrnemu domu 

10. Plnenie rozpočtu za I.Q 2021 - informácia 

11. Príspevok na štartovné Zlatokopi Kollárovci - posúdenie 

12. Kontrola oprávnenia poskytnutých cestovných náhrad pri pracovných cestách za 

rok 2020 

13. Schválenie uznesenia ohľadne starostlivosti o trávnaté ihrisko resp, danú parcelu 

                 Obecných pozemkov 

          14. Návrh športovo-kultúrnej komisie na schválenie obecného výletu do  

                 Vysokých Tatier /August-September/ 

          15. Návrh športovo-kultúrnej komisie na schválenie organizácie futbalového turnaja/ 

                 akcie pre rodiny s deťmi /august-september/ 
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16. Informácie starostu obce o pôvode materiálu, ktorý bol vysypaný na cestu na 

       cintorín – podnet občanov 

17. Motivácia občanov na vývoz žúmp – Návrh uznesenia – odmena za zodpovednosť 

18. Nové skutočností v súvislostí s realizáciou projektov cez MAS Sečovský región, o.z. 

19. Vodovod a kanál – stručné info 

20. Rozpočet na rok 2022 – dohoda na prvom predložení OZ po položkách – návrh 

       do 31.8.2021 

21. Rozpočtové opatrenie č. 2 

22. Diskusia 

 

1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Starosta za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Mgr. Monika Čižmáriková      

                                                                                             Bc. Jana  Kudľáková                                                      

Za zapisovateľku určil: Iveta Frajkorová                                                                                                                                             

  

K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 161/2021. 

2. OTVORENIE - SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA     

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. Doplnenie bodov navrhol poslanec Ing. 

František Korytko, viď body 13-20 v pozvánke. Doplnený  program rokovania poslanci OZ schválili.  

K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 162/2021. 

3. Plnenie uznesení 

 Kontrolu  plnenia  uznesení predchádzajúceho  zasadania  OZ  zo  dňa 24.3.2021  zobrali  poslanci  

 na vedomie.  

 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 163/2021. 

4. Kontrola plnenia uznesení za rok 2020 

Správu o kontrole plnenia uznesení za rok 2020 predniesla hlavná kontrolórka Ing. Eva Džudžáková. 

Konštatovala, že za rok 2020 nebolo splnené uznesenie č. 112 b/ z 30.7.2020 – dohodnúť stretnutie 

s pánom Jurajom Borszekom. Správa tvorí súčasť tejto zápisnice. 

Poslanci túto správu zobrali na vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 164/2021.  
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5.  Správa audítorky k záverečnému účtu za rok 2020 

Správu audítora k záverečnému účtu za rok 2020 obdržali poslanci v písomnej forme. Audítorka 

vyjadrila názor, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce 

v súlade s príslušnou legislatívou. Správa audítora tvorí súčasť tejto zápisnice. Poslanci správu vzali 

na vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 165/2021. 

6.  Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020 

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

Konštatovala, že výsledok hospodárenia obce za rok 2020 je prebytok vo výške 28 021,28 €, 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 súčasť tejto zápisnice 

Poslanci stanovisko kontrolóra zobrali na vedomie. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 166/2021.  

7.   Schválenie záverečného účtu za rok 2020 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2020  bol zverejnený  na  úradnej tabuli, webovom sídle obce  

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

Záverečný účet obce za rok 2020 poslanci schválili. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 167/2021. 

8.  Návrh na konanie voľby hlavného kontrolóra, respektíve hlavnej kontrolórky 

Starosta    informoval    poslancov,   že   31. 8. 2021    končí    funkčné   obdobie   kontrolórke   obce  

Ing. E.Džudžákovej. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra. Poslanci v diskusii upresnili 

podmienky voľby. Poslanec  Ing. František Korytko  navrhol  zvýšiť  pracovný úväzok na 15% nakoľko  

vo väčšine obcí porovnateľnej veľkosti je úväzok vyšší.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 168/2021. 

9.  Posúdenie a schválenie kúpy dlažby na schody ku kultúrnemu domu 

V tomto bode poslanci OZ schválili zakúpenie dlažby na schody pred vstupom do kultúrneho domu. 

Celkové náklady na  realizáciu by nemali presiahnuť 2000 €. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 169/2021. 

 



4  

  

10.  Plnenie rozpočtu za I.Q 2021 - informácia 

Poslanci OZ tento bod rokovania presunuli na najbližšie zasadnutie 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 170/2021. 

11.  Príspevok na štartovné Zlatokopi Kollárovci - posúdenie 

Starosta obce predložil ústnu žiadosť p. Jozefa Kollára a manželky o príspevok na výdavky spojené 

so súťažou v ryžovaní zlata. Poslanci  doporučujú  vrátiť sa k tomuto bodu po predložení písomnej 

žiadosti na ďalšom zasadnutí OZ. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 171/2021. 

12.  Kontrola oprávnenia poskytnutých cestovných náhrad pri pracovných cestách za rok 2020 

Hlavná kontrolórka obce predložila správu o vykonanej kontrole  poskytnutých cestovných náhrad 

pri  pracovných  cestách  za  rok 2020. Konštatovala,  že  kontrola  nepreukázala  za  dané  obdobie 

nedostatky a plnenie je v súlade z rozpočtom. Správa tvorí súčasť zápisnice. 

Poslanci správu o kontrole vzali na vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 172/2021. 

13.  Schválenie uznesenia ohľadne starostlivosti o trávnaté ihrisko resp, danú parcelu obecných 

pozemkov 

Poslanec Ing. František Korytko predložil návrh uznesenia  na  pravidelnú údržbu – kosenie  plochy 

obecného  ihriska  v  pravidelných  intervaloch  a to  min.  raz  za  2 týždne  pracovníkmi  obecného 

úradu,  resp, iným dodávateľom  v  období  min.  od 25.6.  do 31.8  príslušného kalendárneho roka. 

Zároveň  navrhol  zakúpenie  traktorovej  kosačky. Poslanci návrh  na  uznesenie  schválili a tak isto  

schválili zakúpenie traktorovej kosačky do sumy 3 500,00 €. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 173/2021. 

14. Návrh  poslancov  na  schválenie  obecného  výletu  do Vysokých Tatier /August-September/ 

             Návrh   na   príspevok   vo  výške  300,00 €   na  autobusovú   dopravu   v  súvislostí  s  organizáciou 

turistického   výletu   do   Vysokých  Tatier,  ktorý   by  organizoval   obecný  úrad   podal   poslanec 

Ing.  František Korytko.  Výlet   by   sa  mal   uskutočniť   v   mesiaci   august  v    prípade   priaznivej 

epidemiologickej  situácie. Poslanci  návrh schválili. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 174/2021. 

 

15.  Návrh poslanca  na  schválenie  organizácie  futbalového  turnaja/akcie  pre  rodiny  s  deťmi 

/august-september/ 
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Poslanec Ing. František Korytko predložil návrh na uskutočnenie futbalového turnaja na trávnatom 

ihrisku. Poslanci na túto akciu schválili 350,00 €. Turnaj sa uskutoční v mesiaci august. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 175/2021. 

 

 16. Informácie  starostu  obce  o pôvode  materiálu,  ktorý  bol  vysypaný  na  cestu  na cintorín – 

podnet občanov 

Starosta  písomne  informoval  poslancov  OZ  o  pôvode  materiálu, ktorý  bol  vysypaný  na  cestu. 

Išlo o asfaltovú drť z cestných komunikácií. Poslanci túto informáciu vzali na vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 176/2021. 

 

17. Motivácia občanov na vývoz žúmp – Návrh uznesenia – odmena za zodpovednosť 

Poslanec  Ing. František Korytko  z  dôvodu   zvýšenia  motivácie  občanov  obce   na   vývoz   žúmp 

predložil  návrh  na  zľavu z  poplatkov  za  služby  účtované  obecným úradom podľa prílohy /napr. 

využitie traktora, paušál za prenájom sály a pod, okrem kosenia/ vo výške 30% z daného poplatku,. 

Nárok  na  zľavu  má každý občan  z  trvalým pobytom  v  obci Malé Ozorovce, ktorý preukáže že za 

predchádzajúci kalendárny rok zaplatil za vývoz žúmp min. 100 a viac EUR. 

Poslanci tento návrh schválili. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 177/2021. 

 

18.  Nové skutočností v súvislostí s realizáciou projektov cez MAS Sečovský región, o.z. 

Starosta  informoval  poslancov  OZ o tom, že 31.12.2020 skončila platnosť výberového konania na 

projekt opravy stropu, stien, elektrického vedenia, ventilácie sály kultúrneho domu v obci cez MAS 

Sečovce.  Zároveň  aj  z  dôvodu  vyšších  cien  za  materiál  sa  robí   nové  nacenenie  na  realizáciu 

autobusových zastávok.  

Poslanci informáciu zobrali na vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 178/2021. 

19. Vodovod a kanál – stručné info 

Starosta  informoval   poslancov  o    stretnutí   starostov  u   prednostu   okresného  úradu,  kde  sa 

dozvedeli, že projekt  Združenie obci Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zemplínska Teplica 

na kanál a vodu bol zaradený do akčného plánu výstavby do roku 2027. 

Informáciu poslanci vzali na vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 179/2021. 

20. Rozpočet na rok 2022 – dohoda na prvom predložení OZ po položkách – navrhlo 31.8.2021 

Poslanci  OZ  schválili, že  prvé  zasadnutie  k  pripravovanému  rozpočtu  na  rok 2022  sa uskutoční 
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do 31.10.2021.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 180/2021. 

21.  Rozpočtové opatrenie č.2 

Nakoľko  poslanci  OZ  schválili  kúpu  traktorovej  kosačky   bolo  potrebné  urobiť   presun  financií 

v kapitálovom rozpočte. 

Poslanci OZ schválili rozpočtové opatrenie č.2 . 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 181/2021. 

22. Diskusia  

a/ poslankyňa OZ Mgr. Monika Čižmáriková upozornila na nedostatočné kosenie 

zamestnancami obecného úradu na ulici Poľná. 

b/ poslankyňa OZ Mgr. Monika Čižmáriková navrhla zakúpenie a osadenie cestného zrkadla na  

ulici Lesná a Poľná. Poslanci návrh schválili. 

c/ poslanci schválili úpravu časti rigolu na ulici Družstevná 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 182/2021. 

23. Návrh na uznesenie 

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia. Poslanci OZ návrh schválili. 

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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