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

 
 
Číslo: 25/2022                                                                           V Boliarove, 28.09.2022 
 

Z á p i s n i c a 
z 25 zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Boliarove zo dňa 23.09.2022 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny zo dňa 23.09.2022 
Ospravedlnení: Vladimír Hlavatý, 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.  Informácie o stave investičných akcií 
6.  Rôzne 
7.  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 
rozšíril a bod č. 5  Rôzne a predložil  na schválenie.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 248/2022. 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 3 
Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
     Za zapisovateľku navrhol starosta:  Ing. M. Hlavatú. Za overovateľov zápisnice : Ing. Hrehor 
Jaroslav a Hlavatý Ján 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 249/2022. 
 
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: 250/2022. 
 
K bodu č. 5 
Informácie o stave investičných akcií 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných o investičných akciách v obci 
projekt  „chodník“   a „ úpravňa vody arzén“ - začali sa stavebné  práce v obci. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 251/2022. 
 
K bodu č. 6 
Rôzne 

a.) Návrh Školského vzdelávacieho programu MŠ  
Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných s dokumentami, ktoré predložila na 
schválenie riaditeľka MŠ v Boliarove.  

Dokumenty na schválenie: 
1. Návrh Školského vzdelávacieho programu  
2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2021/2022 
3. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2022/2023 
Tvorí prílohu č. 1  tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 252/2022. 
 

b.) Žiadosť o prenájom sály kultúrneho domu 
Starosta obce František Hlavatý informoval prítomných o žiadosti p. Júliusa Turka, Boliarov 
82. Žiadateľ nemá vyplatené záväzky voči obci. 
Tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 253/2022. 
 

c.) Odmena- poslancom, kontrolórke obce a zapisovateľke 
     Starosta obce František Hlavatý navrhol odmeny poslancom 2022  v zmysle Zásad 
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 254/2022. 
 

d.) Preplatenie dovolenky starostovi obce  
Starosta obce František Hlavatý informoval  poslancov o zostatku svojej dovolenky, 
nakoľko končí jeho funkčné volebné obdobie.  

OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 255/2022. 
 
 
 



e.) Obecný cintorín 
     Poslanci rokovali a konštatovali, aby cintorín bol  pokosený a uprataný, zároveň rokovali aj 
o výrube stromov na cintoríne a o sfunkčnenie  kamerového  systému.  
Poslanci navrhli, aby na obecnom cintoríne bola doprava regulovaná., zároveň  zabezpečiť 2 
hrobové miesta, tak ako bolo prerokované na predchádzajúcich zastupiteľstvách.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 256/2022. 
 

f.) 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: 257/2022. 
 

g.) Výtlky po obci  
Starosta a poslanci rokovali o obecných cestách a výtlkov po obci. 

OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 258/2022. 
 
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 19:30  
ukončil. 
 

Zapísala: Ing. Mária Hlavatá 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

   

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


