
Obec B o l i  a r o v,  Obecný úrad Boliarov 25, okres: Košice-okolie 
 
Číslo: 20/2021                                                                                V Boliarove, 10.12.2021 
 

Z á p i s n i c a 
z 20 zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Boliarove zo dňa 10.12.2021 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny zo dňa 10.12.2021 
Ospravedlnení: Ing. Milan Bajus, Ing. Jaroslav Hrehor 
Neospravedlnení : 0 
 
 

PROGRAM: 

1.  Otvorenie zasadnutia 
2.  Schválenie programu rokovania 
3.  Schválenie overovateľov zápisnice 
4.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
5.  Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 
6.  Schválenie VZN o poplatku za dodávku a distribúciu pitnej vody verejným obecným       
vodovodom a za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej obecnej kanalizácie 
7.  2.úprava rozpočtu za rok 2021 
8.  Schválenie rozpočtu obce na roky 2022 - 2024 
9.  Rôzne 
10. 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: 191/2021. 
 
K bodu č. 3 
Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
     Za zapisovateľku navrhol starosta:  Ing. M. Hlavatú. Za overovateľov zápisnice : Alojz 
Konkoľovský a Vladimír Hlavatý. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 192/2021. 



K bodu č.4 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných s uzneseniami z predchádzajúceho  
OZ. Pán Alojz Konkoľovský konštatoval, že zisťoval cenu kancelárskeho kontajnerového 
domčeka v rozmeroch 6,058x2,5x2,8 m, zároveň aj spomenul, že je nutná rekonštrukcia budovy 
Klubu mládeže, slúžiť má na skladové účely. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 193/2021. 
 
K bodu č.5 
Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 
     Starosta obce František Hlavatý  otvoril prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad. Poslanci sa v rozprave dohodli, že výšky poplatkov ostanú také, 
aké boli v roku 2021. To znamená, že VZN platné v roku 2020 ostávajú aj naďalej v platnosti. 
Príloha č. 1, č. 2, č. 3  tejto zápisnice.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 194/2021 
 
K bodu č.6 
Schválenie VZN o poplatku za dodávku a distribúciu pitnej vody verejným obecným        
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných aj s VZN o poplatku za  dodávku 
a distribúciu pitnej vody verejným obecným vodovodom a za vypúšťanie odpadových vôd do 
verejnej obecnej kanalizácie. Poslanci rokovali a ponechali cenu vodného a stočného v takej 
výške aké boli v roku 2021. To znamená, že VZN platné v roku 2019 a dodatok č.1 z roku 2021 
(stočné)  ostávajú aj naďalej v platnosti. Príloha č. 4, č.5   tejto zápisnice.  
 OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 195/2021 
 
 
K bodu č.7 
2.úprava rozpočtu za rok 2021 
     Ing. Mária Hlavatá, oboznámila prítomných s 2. úpravou rozpočtu obce Boliarov  na rok 
2021.  
Návrh 2. úpravy rozpočtu tvorí prílohu  č.6 tejto zápisnice.   
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 196/2021. 
 
K bodu č.8 
Schválenie rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 
     Starosta obce František Hlavatý informoval prítomných o rozpočte na roky 2021-2023. 
K tomuto bodu predložila svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka obce. Odporúčala predložený 
návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť. Tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 197/2021. 
 
K bodu č.9 
Rôzne 

a.) Správa z auditu účtovnej závierky 
     Kontrolórka obce informovala prítomných o správe auditora  o overení individuálnej 
účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2020. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 198/2021. 
 
 
 
 



b.) Kancelársky kontajnerový domček 
     Starosta obce informoval o cene a rozmeroch kancelárskeho kontajnerového domčeka 
v rozmeroch 6,058x2,5x2,8 m. Poslanci rokovali a dohodli sa, že objednávka sa spracuje do 
konca roka 2021.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 199/2021. 
 

c.) Žiadosť p. Rudolfa Maťoka, Boliarov 80  
     Starosta obce informoval o žiadosti Rudolfa Maťoka, Boliarov 80-  prekládka hydrantov 
(prípojky) pred RD. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 200/2021. 
 

d.) Odmena- poslancom, kontrolórke obce a zapisovateľke 
     Starosta obce František Hlavatý navrhol odmeny poslancom 2021  v zmysle Zásad 
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 201/2021. 
 

e.) Zvýšenie platu pre starostu obce  
     Alojz Konkoľovský navrhol zvýšenie platu starostu obce o 5%. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 202/2021. 
 

f.) Vymenovanie zástupcu starostu 
     Starosta obce František Hlavatý  vymenoval za zástupcu starostu Alojza Konkoľovského.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 203/2021. 
 

g.) Vymenovanie a voľba predsedu finančnej komisie 
     Starosta obce František Hlavatý navrhol za predsedu finančnej komisie Alojza 
Konkoľovského.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 204/2021. 
 

h.) Poslanecký návrh -  cestovné pre žiakov 
     Cestovné pre žiakov, je to len informatívna správa. Poslanci sa budú zaoberať na ďalšom 
zasadnutí OZ.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 205/2021. 
 
K bodu č. 10 
Z á v e r 
     Zapisovateľka prečítala všetky prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva. Starosta 
poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutiach počas celého roka 2021  a zasadnutie 
obecného zastupiteľstva v čase 18:00  ukončil. 
 

Zapísala: Ing. Mária Hlavatá 

Overovatelia zápisnice: 

Alojz Konkoľovský                      ................................. 

 

Vladimír Hlavatý                           ............................... 

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



 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


