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Z Á P I S N I C A 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 3. 2022 o 14,00 hod. 

na obecnom úrade 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                                        Iveta Ondková, samost. odbor. referent 

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

Ivan Jenčík, zástupca starostu 

Ospravedlnení: Mgr. Jana Kudľáková, Ing. František Korytko, 

Neospravedlnení:   Peter Varga 

Ďalší prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Zahájenie a určenie overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Písomná správa o realizácii projektov a kontrola uznesení z minulého zastupiteľstva 

4. Kotol plynový na obecnom úrade - oprava 

5. Správa o plnení rozpočtu za rok 2021 

6. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu – majetkové priznanie starosta 

7. Kontrola príjmovej časti rozpočtu – daň za psa, nehnuteľnosti, pozemkov a TKO 

8. Kontrola plnenia uznesení za rok 2021 

9. Web stránka 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

Prosím o účasť všetkých. 
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1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Starosta za overovateľov zápisnice určil poslancov:    Mgr. Monika Čižmáriková 

Ľubomír Varga 

Za zapisovateľku určil: Ivetu Frajkorovú 

K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 216/2022 

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 4 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. Poslanec Ľubomír Varga navrhol doplniť do bodu Rôzne tieto body: 

a/ zakúpenie liatinového zvonu na cintorín b/ na konci ulici Orechová predĺžiť cestu 

c/ dokončenie asfaltu na ul. Jarková konkrétne pred budovou Jednoty a 

Pohostinstva 

Ďalej poslanci navrhli vypustenie bodu č. 4 otváranie obálok s ponukami na verejné obstarávanie na 

rekonštrukciu u. Cintorínskej a úžitkovej cesty na cintorín nakoľko otváranie sa uskutočnilo pred začatím 

zasadnutia obecného zastupiteľstva   a následne upraviť číslovanie bodov v pozvánke. 

Poslanci OZ takto upravený   program rokovania schválili. 

K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 217/2022 

3. Písomná správa o realizácii projektov a kontrola uznesení z minulého zastupiteľstva 

Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ predniesol starosta obce 

kde konštatovala, že uznesenia boli splnené, resp. sa plnia ďalej predložil správu o realizácií projektov. 

Správu v písomnej forme obdržali všetci poslanci a tvorí súčasť tejto zápisnice/ príloha č. 1. 

Poslanci kontrolu  uznesení a správu o realizácií projektov  zobrali na vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 218/2022, . 

4. Kotol plynový na obecnom úrade - oprava 

Starosta obec informoval poslancov, že na obecnom úrade nefunguje plynový kotol. Bol uvedený do 

prevádzky v roku 2013 

Je potrebné previesť opravu, ide o tri spôsoby opravy a to a. / buď sa vyčistí výmenník z chemikáliou, ale 

je tam riziko, že výmenník môže byť prepálený 

b. /zakúpiť nový výmenník ale jeho hodnota je 2/3 z ceny nového kotla, c. /zakúpiť nový kotol. 

 Poslanci navrhli skúsiť vyčistiť kotol s chemikáliou, ale iba v tom prípade keď to bude do 350,00 €. 

Ak to bude vyššia suma, navrhujú aby sa k tomu vrátili na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 219/2022, . 
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5. Správa o plnení rozpočtu za rok 2021 

Správu o plnení rozpočtu obce za rok 2021 vypracovala a predložila ekonómka obecného úradu pani Iveta 

Frajkorová. Plnenie rozpočtu obdŕžali poslanci OZ v písomnej forme a tvorí súčasť tejto zápisnice/ príloha 

č.2. Na otázky poslancov týkajúcich sa niektorých položiek odpovedala ekonómka. 

Po vysvetlení otázok správu o plnení rozpočtu na rok 2021 zobrali vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 220/2022 

6. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu – majetkové priznanie starosta 

K 30.4.2022 má starosta obce povinnosť podať majetkové priznanie / Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného funkcionára/ komisii na ochranu verejného záujmu. 

Poslanci zvolili komisiu na ochranu verejného záujmu v tomto zložení: 

predseda komisie: Mgr. Monika Čižmáriková 

Členovia komisie: Ivan Jenčík, Ľubomír Varga, Mgr. Jana Kudľáková, 

Ing. Ján Bejda, Ing. František Korytko, Peter Varga 

Poslanci komisiu v tomto zložení schválili 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 221/2022. 

7. Kontrola príjmovej časti rozpočtu – daň za psa, nehnuteľnosti, pozemkov a TKO 

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

stavebný odpad za rok 2021 a na daň za psa za rok 2021 predniesla hlavná kontrolórka obce 

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

Písomná správa tvorí súčasť tejto zápisnice- príloha č.3. 

Poslanci  správu zobrali na vedomie. 

K tomuto bodu programu bolo  prijaté uznesenie č. 222/2022. 

8. Kontrola plnenia uznesení za rok 2021 

Správu o kontrole plnenia uznesení za rok 2021 predniesla hlavná kontrolórka Ing, Eva 

Džudžáková. Konštatovala, že za rok 2021 neboli splnené tieto uznesenia alebo sú v riešení: 

uznesenie č. 156/ 2021  z 24.3.2021 – dokončenie terás pri KD - posúdenie nákladov a návrh 

na realizáciu 

uznesenie č. 203/2021 z 23.11.2021 -  bezpečnosť a udržiavanie  poriadku v obci zakúpenie 

nainštalovanie kamier a foto pascí do 31.12.2021. 

Ostatné uznesenia boli splnené alebo sú  v riešení. Poslanci túto správu vzali na vedomie. 

K tomuto bodu programu bolo  prijaté uznesenie č. 223/2022. 
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9. Web stránka 

Poslanci tento bod rokovania odročili na nasledujúce zasadnutie OZ. 

K tomuto bodu programu bolo  prijaté uznesenie č. 224/2022. 

10. Rôzne 

V tomto bode poslanec Ľubomír Varga 

a/ apeloval na podanie žiadosti rodiny Ondkovej na ulici Orechová č.d. 89 o predĺženie cestnej komunikácie 

pred ich domom. Uvedený dom je na konci ulice, kde sa chodia otáčať autá a roznášajú im tam blato. 

Poslanci navrhli, aby  do najbližšieho zasadnutia OZ bola vypracovaná cenová ponuka a spätne sa k tomu vrátiť 

K tomuto bodu programu bolo  prijaté uznesenie č. 225/2022. 

b/ navrhuje zistiť ceny zvonov na zvonicu na miestnom cintoríne  z bronzu a z liatiny, následne 

ich porovnať  na najbližšom zasadnutí OZ  a vybrať vhodný zvon, K tomuto bodu programu bolo  

prijaté uznesenie č. 226/2022. 

c/ v tomto bode upozornil na nedokončenú komunikáciu na ul. Jarková konkrétne pred budovou 

COOP Jednota a pohostinstva. Poslanci tak isto navrhli vypracovať cenovú ponuku a spätne sa k tomu 

vrátiť na najbližšom zasadnutí OZ. 

K tomuto bodu programu bolo  prijaté uznesenie č. 227/2022. 

11. Záver 

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

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

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

                                                                                          Mgr. Milan Dolák,LL.M 

                                                                                             Starosta obce



 

 


