ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 12. 2021 o 17,00 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, poslankyňa
Ivan Jenčík, zástupca starostu

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

Ospravedlnení:
Neospravedlnení:
Ďalší prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
a/ určenie overovateľov zápisnice
b/ určenie zapisovateľa
2. Schválenie programu rokovania
3. Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Správa hlavnej kontrolórky - Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov k 30.9.2021
5. Plán kontrolnej činností na prvý polrok 2022
6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021
7. Ponuka kamerových systémov – priestranstvo okolo obecného úradu a kultúrneho domu
8. Ponuka zvonu na cintorín
9 Schválenie príspevku na financovanie centier voľného času a záujmového vzdelávanie
10. Diskusia
11. Záver
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1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta za overovateľov zápisnice určil poslancov: Mgr. Monika Čižmáriková
Mgr. Jana Kudľáková
Za zapisovateľku určil: Ivetu Frajkorovú
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 206/2021

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 7 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 návrh na doplnenie programu nikto nepredniesol poslanci OZ program rokovania
schválili.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 207/2021.
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. 208/2021.
4. Správa hlavnej kontrolórky - Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov k 30.9.2021
Hlavná kontrolórka predložila v písomnej forme správu z administratívnej finančnej kontroly, ktorá tvorí
súčasť tejto zápisnice. Hlavná kontrolórka informovala, že kontrola nepreukázala za kontrolované obdobie
nedostatky.
Informáciu o kontrole poslanci OZ vzali na vedomie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 209/2021.

5. Plán kontrolnej činností na prvý polrok 2022
Obecnému zastupiteľstvu bol zaslaný Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 v písomnej forme.
Návrh predložila hlavná kontrolórka obce a tvorí súčasť tejto zápisnice.
Poslanci OZ Návrh kontrolnej činnosti schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 210/2021.
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6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021
Návrh na úpravu rozpočtu roku 2021 rozpočtovým opatrením č. 5 predložila ekonómka obecného úradu
p. Frajkorová. Jedná sa o úpravu vo výdavkovej časti kapitáloveho rozpočtu podľa skutočnosti. Rozpočtové
opatrenie tvorí súčasť zápisnice.
Poslanci rozpočtové opatrenie č.5/2021 schválili.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 211/2021.

7. Ponuka kamerových systémov – priestranstvo okolo obecného úradu a kultúrneho domu
Poslanec Ing. František Korytko navrhol, aby sa zadali rovnaké parametre na vypracovanie cenových
ponúk na kamerový systém a fotopasce. Jedná sa o dodanie a nainštalovanie 3 kamier a to jednu na detské
ihrisko, druhú na budovu OcÚ smer altánok, multifunkčné ihrisko, tretiu do areálu oddychovej zóny
pri kultúrnom dome. Ďalej ide o 2 ks fotopascí, ktoré je potrebné nainštalovať na ul. Lesná smer panelová
cesta a druhú na zadnú bránu na cintorín
Poslanci návrh schválili.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 2012/2021.

8. Ponuka zvonu na cintorín
Starosta informoval poslancov o tom, že dal vypracovať statický posudok na cintorínsku zvonicu.
Poslanci informáciu vzali na vedomie a doporučujú po vypracovaní posudku vrátiť sa k tejto téme a
doriešiť zakúpenie zvona na zvonicu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 213/2021.

9. Schválenie príspevku na financovanie centier voľného času a záujmového vzdelávanie
Poslanci väčšinovo rozhodli, že v roku 2022 bude výška dotácie na záujmové vzdelávanie detí a
mládeže /krúžková činnosť/ vo výške 30,00 € na jedného žiaka na rok. Jedná sa o príspevok subjektom,
ktoré toto vzdelávanie poskytujú pre deti a mládež od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v našej obci.
Ak dieťa navštevuje krúžky u viacerých poskytovateľov, dotácia sa pomerne rozdelí.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 214/2021.

10. Diskusia
V tomto bode poslanec Ing. František Korytko navrhol zrušiť uznesenie č. 38/2019 zo dňa
6.5.2019 týkajúce sa presunu položiek v rámci rozpočtu. Ďalej doporučuje schváliť s účinnosťou od 1.1.2022
schvaľovanie rozpočtových opatrení výlučne v kompetencii obecné zastupiteľstva.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 215/2021.
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11. 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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