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                                            Z Á P I S N I C A   
                              zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 8. 2021 o 18:00 hod.      

                                                             v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach.   

 
  

PRÍTOMNÍ :                                                                   Za OcÚ : 

Mgr.Milan Dolák,LL.M, starosta obce 

 

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

Ľubomír  Varga, poslanec                                           Ing. Eva Džudžáková – hl.kontrolórka 

Ing. Ján Bejda, poslanec                                            

Ing. František Korytko, poslanec  

Peter Varga, poslanec  

Ivan Jenčík, zástupca starostu 

  

Ospravedlnení:   Bc. Jana Kudľáková 

Neospravedlnení:    

Ďalší prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny  

  

PROGRAM ROKOVANIA:  

1. Otvorenie  

     a/ určenie overovateľov zápisnice 

     b/ určenie zapisovateľa  

2.  Schválenie programu 

3. Voľba hlavného kontrolóra - a/ postup voľby hlavného kontrolóra 

                                                        b/ voľba kontrolóra 

4. Zámer vyasfaltovania stanovísk kolo autobusových zastávok 

5. Dotácia pre Zlatokopov 300 € - Kollárovci 

6. Diskusia 

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

Starosta za overovateľov zápisnice určil poslancov:    Ing. František Korytko   

                                                                                               Mgr. Monika Čižmáriková           

                                                           

Za zapisovateľku určil: Ivetu Frajkorovú       

 K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 184/2021.  

 

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. Nakoľko doplňujúce body poslanci OZ nepredniesli program rokovania  schválili. 
 
 K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 185/2021. 

 

3. Voľba hlavného kontrolóra 

 a/ postup voľby hlavného kontrolóra 
 
 Postup voľby hlavného kontrolóra obce je ustanovený v § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby je potrebné ustanoviť uznesením. Poslanci jednohlasne  
 schválili konkrétne náležitosti voľby hlavného kontrolóra obce. 

 b/ voľba kontrolóra 

 Volebná komisia rozdala poslancom hlasovacie lístky s menami jednotlivých kandidátov, ktoré vhodili do 
 pripravenej urny. Po odhlasovaní všetkých poslancov volebná komisia vyprázdnila urnu, otvorila obálky  
 a spočítala hlasy pre jednotlivých kandidátov. Predseda komisie oznámil, že v 1.kole voľby bola za   
 hlavného kontrolóra obce s počtom hlasov 5 zvolená Ing. Eva Džudžáková . Priebeh voľby sa zaznamenal  
 do zápisnice, ktorú všetci členovia volebnej komisie podpísali a osvedčili tak výsledok. Následne 
 poslanci pre novozvoleného kontrolóra obce v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 zb. o obecnom  
 zriadení odsúhlasili možnosť výkonu inej zárobkovej činnosti. Výsledky voľby budú oznámené  
 všetkým kandidátom písomne.  

 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 186/2021. 

4.  Zámer vyasfaltovania stanovísk kolo autobusových zastávok 

Starosta predniesol poslancom návrh v súvislosti s aktuálnou rekonštrukciou cesty III. triedy zo Zbehňova  

do Veľkých Ozoroviec. Starosta jednal so zástupcami Okresného úradu v Trebišove Odbor cestnej dopravy a  

zástupcom Štátnej správy ciest v Trebišove o možnosti vyasfaltovania zastávok pre autobus s tým, že 

zástupcovia požadujú finančnú spoluúčasť obce. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili tento zámer  

s tým, že je potrebné určiť následne výšku finančnej  spoluúčasti. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 187/2021. 
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5.   Dotácia pre Zlatokopov 300 € - Kollárovci 

Starosta obce informoval poslancov, že Bc. Jozef Kollár podal písomnú žiadosť o dotáciu 

z rozpočtu obce na štartovné v sume 300 €. Peniaze budú použité na štartovné pri 

akcii „Majstrovstvá Európy v ryžovaní zlata“, ktoré sa budú konať v termíne od 25.8-28.8.2021. 

Miesto konania Tužina okr. Prievidza. 

Poslanci dotáciu v uvedenej sume schváli pod podmienkou, že sa aktívne zúčastnia na akcii 

organizovanou obcou 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 188/2021. 

6.   Diskusia 

V tomto bode poslanec OZ p. Ľubomír Varga pripomenul, že na zvonici postavenej  na cintoríne nie je  

ešte zvon a tak zvonica nespĺňa svoj účel na ktorý bola postavená. Poslanci doporučujú  starostovi, aby 

do najbližšieho zasadnutia OZ zabezpečil posudok statika k zvonici na cintoríne a tak isto zabezpečil 

vhodné cenové ponuky zvona. 

 K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 189/2021.  

 

7. Návrh na uznesenie 

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia. Poslanci OZ textáciu uznesení  schválili. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 190/2021.  

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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