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

 
Číslo: 22/2022                                                                           V Boliarove, 29.04.2022 
 

Z á p i s n i c a 
z 22 zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Boliarove zo dňa 29.04.2022 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny zo dňa 29.04.2022 
Ospravedlnení: Ing. Milan Bajus, Miroslav Klempár, Alojz Konkoľovský 
Neospravedlnení : 0 
 
 

PROGRAM: 

1.  Otvorenie zasadnutia 
2.  Schválenie programu rokovania 
3.  Schválenie overovateľov zápisnice 
4.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
5.  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 
6.  Záverečný účet obce Boliarov za rok 2021 
7.  Informácie ohľadne projektov v obci 
8.  Rôzne 
9.  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 4, 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: 217/2022. 
 
 
K bodu č. 3 
Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
     Za zapisovateľku navrhol starosta:  Ing. M. Hlavatú. Za overovateľov zápisnice : Matúš 
Haľko a Vladimír Hlavatý. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 218/2022. 



K bodu č.4 
Kontrola uznesení z predchádzajúcich  OZ 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných s uzneseniami z predchádzajúceho  
OZ.  Konštatoval, bolo vyhlásené verejné obstarávanie na  projektovú  dokumentácia ZŠ 
v Boliarove sume 34 800 eur.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 219/2022. 
 
K bodu č.5 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Boliarov za rok 2021 
     Starosta obce požiadal kontrolórku obce Ing. Gabrielu Dorovovú, aby informovala 
prítomných o hospodárení obce Boliarov a oboznámila s obsahom Návrhu záverečného účtu 
obce Boliarov za rok 2021. 
Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 220/2022 
 
K bodu č.6 
Záverečný účet obce Boliarov za rok 2021 
     Záverečný účet obce Boliarov za rok 2021 tvorí prílohou č. 2 tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 221/2022 
 
K bodu č.7 
Informácie ohľadne projektov v obci 
     Starosta obce František Hlavatý informoval prítomných o rozbehnutých projektov v obci, 
konštatoval, že projekt na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci chodník 
a projekt úpravňa vody - arzén, stavenisko ešte nebolo odovzdané prebieha kontrola verejného 
obstarávania. Projekt na vysporiadanie pozemkov – prebehlo valné zhromaždenie.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 222/2022 
 
K bodu č.8 
Rôzne 

a.) HOFEX – oprava výtlkov a nerovností tryskovou metódou 
Starosta obce predložil cenovú ponuku firmy HOFEX na opravu výtlkov po obecných 
cestách.  

Poslanci o tom rokovali. Tvorí prílohu č. 3 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 223/2022 

b.) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – dotáciu  
 Starosta obce predložil žiadosť Územnej organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  

Košice – okolie o poskytnutie finančného príspevku. Poslanci o tom rokovali a prijali a dohodli 
sa na dotácii vo výške 200 eur. 
Tvorí prílohu č. 4 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 224/2022 

c.) Žiadosť p. Imricha Hlavatého, Boliarov 70 
     Starosta obce informoval prítomných o žiadosti p. Hlavatého – oprava kanálového poklopu 
pre rodinným domom č. 70. Poslanci rokovali a konštatovali, že opraviť treba aj poklop pred 
rodinným domom č. 62. Starosta obce zabezpečí firmu, ktorá to opraví.  
Tvorí prílohu č. 5 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 225/2022 
 
 
 



d.) Žiadosť o prenájom obecnej sály 
     Starosta obce informoval prítomných o žiadosti p. Jolany Mižigárovej, Ústí nad Lábem – 
prenájom obednej sály.  
Tvorí prílohu č. 6 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 226/2022 
 

e.) Pristavenie kontajnera 
     Poslanci rokovali o nelegálnych skládkach v katastrálnom území obce, a žiadali starostu 
obce objednanie a pristavenie kontajnera ku mlynu a do centra obce. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 227/2022 
 
 

f.) Odstránenie nelegálnej stavby v dolnej rómskej osade 
Starosta obce informoval o nelegálnej stavbe v dolnej rómskej a požiadal zhotoviteľa, aby  

túto stavbu odstránil.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 228/2022 
 
 
K bodu č. 9 
Z á v e r 
     Zapisovateľka prečítala všetky prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva. Starosta 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva v čase 20:00  
ukončil. 
 

Zapísala: Ing. Mária Hlavatá 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 



 
 

 

 


