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Z Á P I S N I C A 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. 4. 2022 o 18,00 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 
Peter Varga, poslanec 
Ospravedlnení: Mgr. Jana Kudľáková, 

                             Ing. František Korytko – odstúpil z funkcie k 20.4.2022 

Neospravedlnení:   

Ďalší prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM ROKOVANIA: 

 
        Program rokovania : 
 

1. Zahájenie a určenie overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Schválenie vybudovania konečného úseku cesty na ulici Orechová o rozmeroch 20 x 3,2 m, t. j. 64 m2 

v celkovej sume 3034 €. 

4. Schválenie asfaltovania parkoviska pri obecnom úrade 50 m2 v celkovej sume 780 €. 
 

5. Návrh na uznesenie 
 

 

1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Starosta za overovateľov zápisnice určil poslancov:    Ing. Ján Bejda 

                                                                                 Ivan Jenčík 

Za zapisovateľku určil: Ivetu Frajkorovú 

K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 225/2022. 
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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 5 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 nebol predložený návrh na doplnenie programu rokovania 

poslanci OZ program rokovania schválili. 

K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 226/2022. 

3.Výstavba koncového úseku ulice Orechová  

Starosta obce predložili cenovú ponuku na výstavbu koncového úseku ulice Orechová. 

Cenovú ponuku predložila firma JANEKO, Trebišov ide o 64 m2 v sume 3034 €. 

Poslanci súhlasili s cenovou ponukou a schválili výstavbu koncového úseku cesty .  

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

 
4. Asfaltovanie parkoviska pri obecnom úrade 

Poslanci OZ schválili vyasfaltovanie parkoviska pri obecnom úrade do sumy 780,00 €. 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 228/2022. 
 
5. Zakončenie cesty na ulici Lesná 

 Poslanci OZ schválili úpravu zakončenia cesty na ulici Lesná 

 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 229/2022 

6. Návrh na uznesenia 

Zapisovateľka predložila návrh  uznesení. 

Poslanci OZ návrh znenia uznesení schválili. 

 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 230/2022 

Starosta obce  poďakoval poslancom za účasť a týmto zasadanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

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

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

 

 

                                                                                          Mgr. Milan Dolák, LL.M 

                                                                                             Starosta obce



 

 


