
Obec B o l i  a r o v,  Obecný úrad Boliarov 25, okres: Košice-okolie 
 

 
Číslo: 21/2022                                                                           V Boliarove, 11.02.2022 
 

Z á p i s n i c a 
z 21 zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Boliarove zo dňa 11.02.2022 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny zo dňa 11.02.2022 
Ospravedlnení: Miroslav Klempár a Matúš Haľko 
Neospravedlnení : 0 
 

PROGRAM: 

1.  Otvorenie zasadnutia 
2.  Schválenie programu rokovania 
3.  Schválenie overovateľov zápisnice 
4.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
5.  Informácie ohľadne projektu stavby ZŠ  v Boliarove 
6.  Informácie o  projekte na dobudovanie inžinierskych sieti (kanalizácia, prístup k pitnej           
vode) v prostredí MRK – úpravňu vody arzén 
 7.  Informácie o projekte na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry  
  v obci Boliarov  - chodník 
8.  Návrh na vyradenie majetku v ZŠ Boliarov 
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: 207/2022. 
 
 



K bodu č. 3 
Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
     Za zapisovateľku navrhol starosta:  Ing. M. Hlavatú. Za overovateľov zápisnice : Ing. 
Jaroslav Hrehor a Hlavatý Ján. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 208/2022. 
K bodu č.4 
Kontrola uznesení z predchádzajúcich  OZ 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných s uzneseniami z predchádzajúceho  
OZ.  Konštatoval, že kontajnerový domček je objednaný a záloha vo výške 5612,40 eur je 
uhradená. Zvyšná cena bude uhradená po dodaní kontajnera. Poslanci konštatovali 
a upozorňovali, aby uznesenia, ktoré neboli splnené sa prenášali do ďalšieho zastupiteľstva. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 209/2022. 
 
K bodu č.5 
Informácie ohľadne projektu stavby ZŠ  v Boliarove 
          Starosta obce František Hlavatý informoval prítomných ohľadne projektu stavby ZŠ 
Boliarov. Poslanci o tom rokovali a dohodli sa , že obec vyhlási verejné obstarávanie na 
vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k získaniu stavebného povolenia k výstavbe 
novej ZŠ Boliarov. Dohodli sa, že starosta obce pozve na najbližšie obecné zastupiteľstvo 
projektantov k rokovaniu.  
 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 210/2022. 
 
 
K bodu č.6 
Informácie o  projekte na dobudovanie inžinierskych sieti (kanalizácia, prístup k pitnej           
vode) v prostredí MRK – úpravňu vody arzén 
     Starosta obce František Hlavatý informoval prítomných o projekte na dobudovanie 
inžinierskych sieti v prostredí MRK (úpravňu vody arzén). Poslanci o tom rokovali a dohodli 
sa, že pri odovzdaní staveniska budú prizvaní všetci poslanci (celé zastupiteľstvo) a na 
kontrolné dni minimálne členovia  stavebnej komisie a poslanci OZ, ktorí budú môcť sa 
zúčastniť kontroly v daný deň.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 211/2022. 
 
K bodu č.7 
Informácie o projekte na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci 
Boliarov  - (chodník) 
     Starosta obce František Hlavatý informoval prítomných o projekte na dobudovanie 
základnej technickej infraštruktúry v obci (chodník). Poslanci o tom rokovali a dohodli sa, že 
pri odovzdaní staveniska budú prizvaní všetci poslanci (celé zastupiteľstvo) a na kontrolné dni 
minimálne členovia  stavebnej komisie a poslanci OZ, ktorí budú môcť sa zúčastniť kontroly 
v daný deň.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 212/2022. 
 
K bodu č.8 
Návrh na vyradenie majetku v ZŠ Boliarov 
     Starosta obce predložil žiadosť riaditeľky ZŠ Boliarov,  Mgr. Márii Rusnákovej   
o vyradenie drobného majetku a notebookov na základe návrhu inventarizačnej a vyraďovacej 
komisie. Tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 213/2022. 



K bodu č.9 
Rôzne 

a.) Dotácia – finančná výpomoc pre evanjelickú cirkev – filiálka Boliarov 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných o žiadosti - finančnú výpomoc pre   
Evanjelickú cirkev v Boliarove, tvorí prílohu č. 2. tejto zápisnice. Poslanci súhlasili 
s výpomocou vo výške 4000 eur.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 214/2022. 
 

b.) Žiadosť p. Rudolfa Maťoka , Boliarov 80 – správca cintorína 
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti p. Rudolfa Maťoka  o jeho záujme pracovať 

ako  údržbár verejnej zelene na obecnom cintoríne.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 215/2022. 
 
     Na OZ počas rokovania prišli obyvatelia obce Boliarov s požiadavkou, aby obec sa zapojila 
do projektu DOM.OV.  
 
K bodu č. 10 
Z á v e r 
     Zapisovateľka prečítala všetky prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva. Starosta 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva v čase 19:00  
ukončil. 
 

Zapísala: Ing. Mária Hlavatá 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Hrehor Jaroslav                           ............................... 

 

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

 

 

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


