
1  

  

Z Á P I S N I C A 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 06. 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     

Mgr. Jana Kudľáková, poslankyňa                                Iveta Ondková, samost. odbor. referent 

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

Peter Varga, poslanec  

Ján Frajkor, poslanec 

Hostia:  

Primátor Mesta Sečovce  PaedDr. Dominik Frajkor 

 

Ospravedlnení:   1  

Neospravedlnení:   1 

  

PROGRAM ROKOVANIA:  

1. Zahájenie a určenie overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Zloženie sľubu poslanca OZ 

4. Písomná správa o plnení uznesení od posledného OZ  

5. Správa audítorky k záverečnému účtu za rok 2021 

6. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021 

7. Schválenie záverečného účtu za rok 2021 

8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2022 

9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

10. Zrušenie pohľadávky Sokolovský 

11. Nákup paravánov do kultúrneho domu 
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12. Návrh  na konanie Dňa obce – potencionálny termín 28.08.2022 a  

Dňa úcty k starším dňa 15.09.2022 

13. Vyčistenie potoka od nánosov zeminy a trávnatých porastov 

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie 

          

1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Starosta za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Mgr. Monika Čižmáriková      

                                                                                     Peter Varga             

                                                           

Za zapisovateľku určil: Iveta Frajkorová                                                                                                                                             

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 231 /2022.  

2. OTVORENIE - SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA     

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Milan Dolák, starosta obce. Privítal všetkých 

prítomných, poslancov, hostí 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. Nezmenený  program rokovania poslanci OZ schválili.  

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 232 /2022.  

3. Zloženie sľubu poslanca OZ 

Z dôvodu odstúpenia poslanca obecného zastupiteľstva pána Ing. Františka Korytka bol pozvaný 

k zloženiu sľubu poslanca obecného zastupiteľstva pán Ján Frajkor. Pán Ján Frajkor riadne zložil 

predpísaný sľub a následne sa zúčastnil rokovania, ako riadny člen obecného zastupiteľstva v obci 

Malé Ozorovce. Poslanci OZ zobrali sľub nového poslanca pána Jána Frajkora na vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 233 /2022.  

4. Plnenie uznesení 

 Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania OZ zo dňa 20.04.2022 zobrali poslanci  

 na vedomie.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 234 /2022.  

5.  Správa audítorky k záverečnému účtu za rok 2021 

Správu audítora k záverečnému účtu za rok 2021 obdŕžali poslanci v písomnej forme. Audítorka 

vyjadrila názor, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce 
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v súlade s príslušnou legislatívou. Správa audítora tvorí súčasť tejto zápisnice. Poslanci správu vzali 

na vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 235 /2022. 

6.  Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021 

Ing. Eva Džudžáková, kontrolórka obce predložila stanovisko k záverečnému účtu obce. 

Konštatovala, že výsledok  hospodárenia  obce  za  rok 2021  je  prebytok vo výške 30 574,57 €, 

ktorý  bude  použitý  na  tvorbu  rezervného  fondu  na  kapitálové  výdavky v prípade  núdze  aj 

na bežné výdavky. Odporučila  obecnému zastupiteľstvu  schváliť záverečný účet obce výrokom 

 - celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Stanovisko tvorí súčasť tejto zápisnice 

 Poslanci stanovisko kontrolóra zobrali na vedomie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 236 /2022.  

7.  Schválenie záverečného účtu za rok 2021 

Návrh záverečného účtu obce za  rok 2021 bol zverejnený  na úradnej tabuli, webovom sídle obce  

15 dní pred rokovaním. Návrh predložila p. Iveta Frajkorová, samostatná odborná referentka obce.  

Záverečný účet obce za rok 2021 poslanci schválili. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 237/2022.  

8.  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2022 

Pani hl.  kontrolórka  obce  Ing. E. Džudžáková  poslala   návrh   na  Plán   kontrolnej  činnosti  na  

II. polrok roku 2022.  

Poslanci prijali návrh kontrolnej činnosti bezo zmien. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 238 /2022.  

 9.  Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

V tomto bode  poslanci  OZ  po  diskusii  a  riadnom  zodpovedaní  otázok  schválili  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 239 /2022.  

10.  Zrušenie pohľadávky Sokolovský 

Na základe návrhu pani audítorky navrhuje starosta zrušenie pohľadávky Michal Sokolovský. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 240 /2022.  

11.  Nákup paravánov do kultúrneho domu 

Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie zámeru na nákup paravánov na prerozdelenie  

interiéru kultúrneho domu. Poslanci  schválili nákup 8 kusov paravánov do čiastky 1 500 €. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 241 /2022.  
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12.  Návrh  na konanie Dňa obce – potencionálny termín 28.08.2022 a  

       Dňa úcty k starším dňa 15.09.2022 

Starosta obce predložil poslancom návrh na usporiadanie Dňa obce – potencionálny termín  

28.08.2022 a Dňa úcty k starším dňa 15.09.2022 Poslanci schválili tento návrh. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 242 /2022.  

13.  Vyčistenie potoka od nánosov zeminy a trávnatých porastov 

Starosta obce predložil poslancom  návrh na schválenie zámeru  na vyčistenie  potoka od nánosov  

zeminy a trávnatých porastov. Poslanci  návrh schválili a požiadali starostu o rokovanie s vedením  

Povodia Bodrogu a Hornádu o finančnú náhradu za vykonané práce. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 243 /2022.  

14. Diskusia 

 

V rámci bodu diskusie obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach   zobralo n a  v e d o m i e 

 

a) Informáciu o súdnom spore ohľadne spoločného plota s žalobcami manželmi Piskayovými 

 

V rámci bodu diskusie obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach    s ch v á l i l o :  

 

b) Zámer zakúpenia 2 kusov zadných dverí na dom smútku na cintoríne v plastovom  

prevedení  

c) Zámer obsypania krajníc rekonštruovaných úsekov cesty makadamom, aby sa zabránilo  

zalamovaniu 

d) Návrh  Ing. Františka Korytka   na   schválenie príspevku   na  organizáciu  futbalového  

turnaja/akcie pre rodiny s deťmi /september/ 

Poslankyňa Mgr. Jana Kudľáková ústne navrhla žiadosť Ing. Františka Korytka na finančnú podporu na 

uskutočnenie  futbalového  turnaja. Poslanci  odložili  schvaľovanie  tohto  bodu, s tým  že  je  potrebná  

písomná žiadosť na finančný príspevok. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 244 /2022.  

15. Návrh na uznesenie 

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia. Poslanci OZ návrh schválili. 

Záver 

Starosta obce  poďakoval všetkým prítomným a poslancom za účasť a týmto zasadanie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

   

 

 

 



5  

  

Overovatelia:  Mgr. Monika Čižmáriková      ............................................ 

                                                                                     

                        Peter Varga                                .................................................         

                          

             

  

              

  

                                                                                                             Mgr. Milan Dolák,LL.M 

                                                                                                             Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


