
 
 
Obec B o l i  a r o v,  Obecný úrad Boliarov 25, okres: Košice-okolie 
 
Číslo: 19/2021                                                                                V Boliarove, 26.11.2021 
 

Z á p i s n i c a 
z 19  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Boliarove zo dňa 26.11.2021 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny zo dňa 26.11.2021 
Ospravedlnení: Ing. Milan Bajus, Alojz Konkoľovský  
Neospravedlnení : 0 
 

PROGRAM: 

1.  Otvorenie zasadnutia 
2.  Schválenie programu rokovania 
3.  Schválenie overovateľov zápisnice 
4.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
5.  Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 
6.  Návrh VZN o poplatku za dodávku a distribúciu pitnej vody verejným obecným       
vodovodom a za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej obecnej kanalizácie 
7.  Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 
8.  Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2022 
9.  Individuálna výročná správa obce Boliarov za rok 2020 
10. Žiadosť o finančný príspevok pre evanjelickú a rímskokatolícku cirkev 
11. Rôzne  
12. Záver 
 

R O K O V A N I E 

K bodu č.1  
Otvorenie zasadnutia. 
     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Boliarove otvoril a viedol starosta obce František 
Hlavatý. V úvode privítal poslancov a ostatných prítomných. Oznámil, že Obecné 
zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a všetci poslanci boli  včas pozvaní.  
Konštatoval, že zo 7 poslancov sú prítomní 5, teda obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať 
a uznášať sa.  
 
K bodu č. 2 
Schválenie  programu rokovania zasadnutia OZ. 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných s programom rokovania OZ, ktorý 
predložil  na schválenie. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 179/2021. 



K bodu č. 3 
Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
     Za zapisovateľku navrhol starosta:  Ing. M. Hlavatú. Za overovateľov zápisnice : Hlavatý 
Ján a Matúš Haľko.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 180/2021. 
 
K bodu č.4 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných s uzneseniami z predchádzajúceho  
OZ. Starosta informoval poslancov o cene a rozmeroch kontajnerového domčeka (rozmer 
 6 m x2,5 m) cena  9 000 -10 000 eur. Kontaktoval  aj dopravného inžiniera ohľadne výmeny 
zrkadla pri rodinnom dome č. 15. Ing. Hrehor Jaroslav reagoval na kontrolu uznesení za celé 
volebné obdobie (2018-2021), konkrétne ohľadne:  1. majetkového vysporiadania obecného 
cintorína a vypracovania znaleckého posudku, 2. horná a dolná osada riešenie nelegálnych 
skládok a kamerový systém, 3.vysporiadanie a majetkové úpravy v dolnej a hornej osade, akým 
spôsobom budú riešené, 4. pristavenie kontajnera na jeseň a na jar a prichystanie nového 
hrobového miesta na miestnom cintoríne.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 181/2021 
 
K bodu č.5 
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 
     Starosta obce starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných s návrhom VZN 
a miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad. Starosta a  poslanci 
prerokovali návrh nemeniť výšku daní a poplatkov z roku 2021 na rok 2022. Samotných 
schválením VZN sa budú zaoberať na nasledovnom zasadnutí v mesiaci december. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 182/2021 
 
K bodu č.6 
Návrh VZN o poplatku za dodávku a distribúciu pitnej vody verejným obecným       
vodovodom a za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej obecnej kanalizácie 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných s návrhom VZN o poplatku za 
dodávku a distribúciu pitnej vody verejným obecným vodovodom a za vypúšťanie odpadových 
vôd do verejnej obecnej kanalizácie. Starosta a  poslanci prerokovali návrh, ponechať poplatky  
z roku 2021 na rok 2022. Samotných schválením VZN sa budú zaoberať na nasledovnom 
zasadnutí v mesiaci december. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 183/2021 
 
K bodu č.7 
Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných s Návrhom rozpočtu na roky 2022-
2024. Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 je zverejnený na úradnej tabuly obce Boliarov 
k verejnej diskusii. Tvorí prílohu č. 1.tejto zápisnice.  Správa hlavného kontrolóra obce pre 
Obecné zastupiteľstvo obce Boliarov k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 tvorí prílohu č. 2. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie č. 184/2021. 
 
K bodu č.8 
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2022 
     Hlavná kontrolórka obce, oboznámila prítomných s plánom kontrolnej činnosti na 1. 
polrok 2022. Poslanci ho prijali bez pripomienok a návrhov na výkon kontroly. 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 tvorí prílohu č.3. tejto 
zápisnice.  



OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie č. 185/2021. 
 
K bodu č.9 
Individuálna výro čná správa obce Boliarov za rok 2020 
     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu k nahliadnutiu výročnú správu obce 
Boliarov za rok 2020. Tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie č. 186/2021. 
 
K bodu č.10 
Žiadosť o finančný príspevok pre evanjelickú a rímskokatolícku cirkev v Boliarove 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných  o dvoch   žiadostiach  o finančnú 
výpomoc pre Rímskokatolícky kostol  v Boliarove tvorí prílohu č. 5.  a  Evanjelický kostol 
v Boliarove tvorí prílohu č. 6. tejto zápisnice. Poslanci súhlasili s výpomocou ako aj so 
zapracovaním žiadostí do návrhu rozpočtu na rok 2022. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie č. 187/2021. 
 
K bodu č.11 
Rôzne 

a.) VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej 
a základnej škole zriadených obcou 

Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných o VZN o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v materskej a základnej škole zriadených obcou, tvorí prílohu č. 
7. tejto zápisnice.  

OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie č. 188/2021. 
 

b.) Inventarizácia požiarneho auta IVECO a vozíka 
Starosta obce informoval prítomných o fyzickej inventarizácii požiarneho auta, značky 
IVECO a vozíka, ktorá bola vykonaná dňa 5.11.2021 v Bidovciach. Konštatoval, že 
kontrola prebehla a všetko je v poriadku.  

OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie č. 189/2021. 
 
K bodu č.11 
Záver 
     Zapisovateľka prečítala  všetky prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva.  
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil 
o 18:30 hod. 
 

Zapísala: Ing. Mária Hlavatá 

Overovatelia zápisnice: 

 

Matúš Haľko                     .......................................... 

 

Ján Hlavatý                        .......................................... 

 

                     .................................................. 
                                                                                                        František Hlavatý 
                                                                                                           starosta obce                                                                                               



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


