ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. 11. 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
Ľubomír Varga, poslanec
Ing. Ján Bejda, poslanec
Ing. František Korytko, poslanec
Peter Varga, poslanec
Mgr. Jana Kudľáková

Iveta Frajkorová, samost. odbor. referent
Iveta Ondková, samost. odbor. referent
Ing. Eva Džudžáková – hl.kontrolórka

Ospravedlnení: Ivan Jenčík
Neospravedlnení:
Ďalší prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
a/ určenie overovateľov zápisnice
b/ určenie zapisovateľa
2. Schválenie programu
3. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Plnenie rozpočtu za III.Q 2021 - informácia
5. Návrh rozpočtu na rok 2022
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022
7. Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024
9. Návrh na vykonanie dokladovej inventarizácie majetku
10. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021
11.Doplnené body poslancom Ing. Františkom Korytkom
a/ termín ukončenia výstavby terás pri kultúrnom dome a s vyprataním parkoviska
b/ informácia, kde v rozpočte na rok 2022 a v akom rozsahu je zakomponovaná
iniciatíva obce v súvislostí s kanalizáciou a vodovodom. Presné vyčíslenie v ktorých
položkách a o akú sumu ide., t.j. projektová dokumentácia, vysporiadanie vlastníctva
pozemkov potrebných k realizácii a pod.
c/ bezpečnosť a udržiavanie poriedku v obci /kamery, fotopasce/
d/ vypratanie priestorov medzi ihriskom a skladom
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e/ zber a likvidácia BRKO – konáre, lístie a pod. Vybudovanie obecného kompostoviska
12. Diskusia
13. Záver

1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta za overovateľov zápisnice určil poslancov: Ing. Ján Bejda
Peter Varga
Za zapisovateľku určil: Ivetu Frajkorovú
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 191/2021, .

2. 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.
Ing. František Korytko doplnil body, ktoré sú uvedené pod bodom 11 písm. a-e.
Poslanci OZ upravený program rokovania s uvedenými bodmi schválili.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 192/2021,
3. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zastupiteľstva
Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ predniesol starosta obce, kde konštatoval,
že uznesenia boli splnené, resp. sa plnia.
Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 193/2021, .

4. Plnenie rozpočtu za III.Q 2021 – informácia
Výkaz o plnení rozpočtu za I.Q 2021 vypracovala a predložila ekonómka obce p. Iveta Frajkorová.
Výkaz bol v predstihu zaslaný poslancom OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice.
Informáciu o plnení rozpočtu poslanci OZ vzali na vedomie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 194/2021, .

5. Návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh rozpočtu na rok 2022 pre obec predložil starosta obce. Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný,
príjmy v celkovej výške 226 648 Eur, výdavky v celkovej výške 226 648 €ur. Návrh bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovom sídle obce 15 dní pred jeho schvaľovaním, počas tejto doby neboli k nemu
vznesené žiadne pripomienky od občanov. Návrh bol na zasadnutí prejednaný po položkách. Na návrh
poslancov sa urobili opravy medzi položkami, ktoré nemali vplyv na celkovú výšku. Takto upravený návrh
poslanci OZ schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 195/2021,
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6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022
Kontrolórka obce Ing. Eva Džudžáková predložila k návrhu rozpočtu stanovisko, kde odporúča OZ
Malé Ozorovce predložený návrh rozpočtu schváliť.
Poslanci stanovisko vzali na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 196/2021.
7. Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024
Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 poslanci obdŕžali v písomnej forme. Návrh bol zverejnený
Na obecnej tabuli a webovom sídle obce. Poslanci návrh vzali na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 197/2021.
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024
Kontrolórka obce Ing. Eva Džudžáková predložila k návrhu rozpočtu stanovisko, kde odporúča OZ
Malé Ozoroce predložený návrh rozpočtu na roky 2023-2024 vziať na vedomie.
Poslanci stanovisko zvali na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 198/2021.
9. Návrh na vykonanie dokladovej inventarizácie majetku
Starosta navrhol vykonať inventarizáciu majetku obce ku dňu 31.12.2021. Navrhuje urobiť
Inventarizáciu dokladovú, t.j. porovnanie dokladov so stavom v účtovníctve, nakoľko fyzická
Inventarizácia bola robená minulý rok k 31.12.2020. Stačí ju vykonať raz za 2 roky, okrem zásob
a peňažných prostriedkov v hotovosti. Poslanci schválili vykonanie dokladovej inventarizácie.
Za predsedu inventarizačnej komisie bol zvolený Ing. Ján Bejda, za členov poslanci
Ing. František Korytko a Peter Varga. Inventarizačná komisia bude zároveň plniť aj funkciu komisie
vyraďovacej a likvidačnej. Inventarizácia majetku začne 1.1.2022 do 31.1.2022. Výsledky inventarizácie
majetku predloží predseda komisie do 28.2.2022.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 199/2021.
10. . Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Eva Džudžáková.
Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky a plán kontrolnej činnosti schválili. Tvorí súčasť
zápisnice.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 200/2021.

11. Doplnené body poslancom Ing. Františkom Korytkom
a/ termín ukončenia výstavby terás pri kultúrnom dome a s vyprataním parkoviska
Ing. František Korytko chcel vedieť kedy je predpokladaný termín ukončenia výstavby terás pri kultúrnom
dome a kedy sa uprace kameň z parkoviska a okolia. Starosta predpokladá, že výstavba bude ukončená
do konca marca 2022. Poslanci tento termín ukončenia výstavby a vypratania parkoviska schválili.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 201/2021.
b/ informácia, kde v rozpočte na rok 2022 a v akom rozsahu je zakomponovaná
iniciatíva obce v súvislostí s kanalizáciou a vodovodom. Presné vyčíslenie v ktorých
položkách a o akú sumu ide., t.j. projektová dokumentácia, vysporiadanie vlastníctva
pozemkov potrebných k realizácii a pod.
Na otázku v akom rozsahu je zakomponovaná iniciatíva obce v súvislostí s výstavbou kanalizácie a vodovodu
starosta obce informoval poslancov, že vysporiadanie vlastníctva pozemkov potrebných
k realizácii výstavby kanalizácie a vodovodu zatiaľ neriešil a preto financie na vysporiadanie nie sú
premietnuté v návrhu rozpočtu na rok 2022. V rozpočte sú premietnuté financie iba na prípravnú
a projektovú dokumentáciu. Poslanci navrhli starostovi, aby začal s vysporiadaním vlastníctva nakoľko
je to zdĺhava záležitosť. Poslanci informáciu starostu obce zobrali na vedomie.
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K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 202/2021.

c/ bezpečnosť a udržiavanie poriedku v obci /kamery, fotopasce/
V tom bode poslanec Ing. František Korytko navrhol zakúpenie kamier a fotopascí na cintorín a
koniec ulice Lesnej, kde sa najviac tvoria čierne skládky s odpadom. Ďalej do areálu školského dvora
a na multifunkčné ihrisko. Poslanci zakúpenie schválili . Termín uskutočnenia - do 31.12.2021.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 203/2021.
d/ vypratanie priestorov medzi ihriskom a skladom
Poslanec Ing. František Korytko upozornil na neporiadok v okolí obecného skladu a multifunkčného
Ihriska. Starosta sľúbil, že uvedené priestory budú vypratané do 31.12.2021. Poslanci tento návrh
schválili.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 204/2021.
e/ zber a likvidácia BRKO – konáre, lístie a pod. Vybudovanie obecného kompostoviska
V tomto bode poslanec Ing. František Korytko informoval poslancov že je potrebné vybudovať obecné
kompostovisko kde sa budú zvážať a drviť konáre, lístie a iný odpad vhodný na kompostovanie.
Poslanci schválili prípravu zámeru na vybudovanie kompostoviska v areály futbalového ihriska.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 205/2021.
12. 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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