ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 07. 2022 o 18:00 hod.
na obecnom úrade v Malých Ozorovciach.

PRÍTOMNÍ :
Mgr. Milan Dolák, LL.M, starosta obce
Ivan Jenčík, poslanec
Peter Varga, poslanec
Mgr. Jana Kudľáková, poslankyňa
Ing. Ján Bejda, poslanec
Ľubomír Varga poslanec

Za OcÚ :

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

Ospravedlnení: Ján Frajkor, poslanec

Neospravedlnení: Mgr. Monika Čižmáriková, poslankyňa

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. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Malé Ozorovce na funkčné
obdobie rokov 2022 – 2026
5. Návrh na určenie volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2022 – 2026
6. Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva Obce Malé Ozorovce na
funkčné obdobie rokov 2022 – 2026
7. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta za overovateľov zápisnice určil poslancov:

Mgr. Jana Kudľáková
Ivan Jenčík

Za zapisovateľku určil: Iveta Frajkorová
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K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 246 /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. Poslankyňa Mgr. Jana Kudľáková navrhla doplniť bod: Organizácia a upresnenie podrobností pre
usporiadanie Dňa Obce . Zmenený program rokovania poslanci OZ schválili.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 247 /2022.
3. Plnenie uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania OZ zo dňa 20.04.2022 zobrali poslanci na vedomie.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 248 /2022.
4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Malé Ozorovce na funkčné obdobie rokov
2022 – 2026
V § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo určuje najneskôr
90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, t. j. jeho úväzok na nové
volebné obdobie. Poslanci jednohlasne určili výkon funkcie starostu obce Malé Ozorovce pre nové volebné
obdobie rokov 2022 – 2026 v rozsahu jedna, to znamená v plnom rozsahu na celý pracovný úväzok.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 249 /2022.
5. Návrh na určenie volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2022 – 2026
V súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa poslanci rozhodli určiť
pre volebné obdobie rokov 2022 - 2026 jeden volebný obvod pre voľby starostu a poslancov do obecného
zastupiteľstva Obce Malé Ozorovce.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 250/2022.
6. Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva Obce Malé Ozorovce na funkčné obdobie
rokov 2022 – 2026
V § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže byť počet poslancov obecného zastupiteľstva
Obce Malé Ozorovce v závislosti od počtu obyvateľov minimálne 5 poslancov a maximálne 7 poslancov.
Starosta navrhol znížiť počet poslancov obecného zastupiteľstva na 5 poslancov. Súčasné zastupiteľstvo
rozhodlo, že v novom volebnom období rokov 2022 až 2026 sa bude voliť 7 poslancov.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 251/2022.
7. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce
Starosta navrhol vykonať inventarizáciu majetku obce ku dňu 01.10.2022. Jednalo by sa jednak o
inventarizáciu dokladovú, o porovnanie dokladov so stavom v účtovníctve a jednak fyzickú. Z toho dôvodu
je potrebné vytvoriť inventarizačnú a likvidačnú komisiu.
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Za predsedu inventarizačnej komisie bol zvolený Ivan Jenčík a za členov boli zvolení všetci poslanci OZ.
Inventarizačná komisia bude zároveň plniť funkciu likvidačnej komisie. Inventarizácia majetku začne
dňa 01.09.2022 a bude ukončená dňa 17.10.2022
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 252/2022.
8. Diskusia
V rámci bodu diskusie obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach s c h v á l i l o :
a. Dohodu o podrobnostiach a organizačnom priebehu slávnosti Dňa obce
Zamestnanci obecného úradu pripravia areál pre oslavu, nakúpia potraviny, zorganizujú kultúrny program,
zabezpečia vystupujúcich. Poslanci na čele s pánom Ľubomírom Vargom uvaria guláš, rozdelia si úlohy pri
organizácii oslavy. Pán Ľubomír Varga obstará pivo a kofolu.
b. Umiestnenie fotopascí
Starosta sa dohodol s poslancami na umiestnení fotopascí na cintoríne a panelovej ceste k lesu.
c. Zaslanie statického posudku na cintorínsku zvonicu poslancom
Starosta sa dohodol s poslancami na zaslaní statického posudku k zvonici
d. Zakúpenie zvonu
Starosta na otázku poslancov ohľadne kúpy zvonu informoval o tom, že zvon sa starostlivo vyberá aby sa
zohľadnila cena a účelnosť.
e. Dokončenie rozpracovaných projektov
Starosta informoval poslancov o rozpracovanosti projektov.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 253 /2022.
9. 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.
Overovatelia: Mgr. Jana Kudľáková
Ivan Jenčík

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

Mgr. Milan Dolák, LL.M
Starosta obce
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