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

 
Číslo: 23/2022                                                                           V Boliarove, 14.07.2022 
 

Z á p i s n i c a 
z 23 zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Boliarove zo dňa 08.07.2022 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny zo dňa 08.07.2022 
Ospravedlnení: Ing. Milan Bajus, Matúš Haľko 
Neospravedlnení : 0 
 
 

PROGRAM: 

1.  Otvorenie zasadnutia 
2.  Schválenie programu rokovania 
3.  Schválenie overovateľov zápisnice 
4.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
5.  1. úprava rozpočtu za rok 2022 
6.  Informácie ohľadne projektov v obci 
7. Stanovenie úväzku starostu, určenie počtu poslancov, určenie volebných obvodov v novom      
volebnom období  r. 2022-2026 
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 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: 230/2022. 
 
 
 



K bodu č. 3 
Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
     Za zapisovateľku navrhol starosta:  Ing. M. Hlavatú. Za overovateľov zápisnice : Hlavatý 
Ján a Konkoľovský Alojz.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 231/2022. 
K bodu č.4 
Kontrola uznesení z predchádzajúcich  OZ 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných s uzneseniami z predchádzajúceho  
OZ.   
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 232/2022. 
 
K bodu č.5 
1. úprava rozpočtu za rok 2022 
     Starosta obce požiadal Ing. Máriu Hlavatú,  aby informovala prítomných o 1. úprave 
rozpočtu obce Boliarov na rok 2022. Poslanci rokovali a rozhodli o použití prostriedkov 
z rezervného fondu vo výške 14 045 eur  na obstaranie kontajnerového domčeka pre TSP 
pracovníkov. 
1.úpava rozpočtu na rok 2022 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 233/2022. 
 
K bodu č.6 
Informácie ohľadne projektov v obci (chodník, arzén) 
     Starosta obce pozval na OZ p. Ing. Martina Valika, ktorý je manažérom projektu,  oboznámil  
prítomných o projekte „chodník“ , hlavne o financovaní a navýšení cien na zhotovenie celého 
projektu. Poslanci rokovali a dohodli sa na stretnutí aj so zhotoviteľom stavby , aby konkrétne 
mohli rozprávať o projekte.  
     Starosta obce informoval prítomných o projekte „arzén“ , konštatoval, že momentálne 
nasleduje správa z kontroly.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 234/2022. 
 
K bodu č.7 
Stanovenie úväzku starostu, určenie počtu poslancov, určenie volebných obvodov 
v novom   volebnom období  r. 2022-2026 
     Starosta obce František Hlavatý navrhol úväzok starostu obce Boliarov na 100% na nové 
volebné obdobie 2022-2026, počet poslancov 7 a určenie počtu volebných obvodov  1. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 235/2022. 
K bodu č.8 
Rôzne 

a.) Oznámenie o počte prijatých detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Boliarov 50, 
v školskom roku 2022/2023 

Starosta obce informoval prítomných o počte žiakov prijatých na predprimárne vzdelávanie 
v Materskej škole Boliarov v novom školskom roku 2022/2023. 

Tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 236/2022. 
 

b.) Žiadosť Dančová Eva, Boliarov 108 
     Starosta obce informoval prítomných o žiadosti p. Dančovej Evy o prenájom KD na 
usporiadanie svadby. Žiadateľka nemá vyplatené záväzky voči obci. 
Tvorí prílohu č. 3  tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 237/2022. 



c.) Žiadosť Miroslav Klempár, Boliarov 149 
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti p. Klempára Miroslava o prenájom sály KD 
na  20.08.2022 – krstiny.  

Tvorí prílohu č. 4  tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 238/2022. 
 

d.) Odstránenie nelegálnej stavby v dolnej rómskej osade  
     Starosta a poslanci rokovali o nelegálnej stavbe v dolnej rómskej osade, napriek ústnemu 
upozorneniu  starostom  obce , zhotoviteľ nelegálnej stavby stavbu neodstránil , je nutné to 
riešiť písomnou formou čo najskôr v spolupráci so Stavebným úradom Bidovce.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 239/2022. 
 
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 21:00  
ukončil. 
 

Zapísala: Ing. Mária Hlavatá 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


