
ZÁPISNICA ZO ZASADANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
KONANÉHO DŇA 10.4.2021

V MALOM BOROVOM

Začiatok schôdze o 19.00

Prítomný je starosta obce, päť členov OZ, kontrolór obce, účtovník OÚ p.Brziak 
a pracovníčka OÚ sl. Rebeka Vraštiaková.

OZ otvoril starosta obce privítal zúčastnených. Potom predal slovo zástupcovi, aby 
ďalej viedol schôdzu. Zástupca si dal schváliť od poslancov OZ, že táto schôdza sa 
bude považovať za pravidelnú, lebo tá, ktorá sa mala konať 26.3.2021 bola pre 
kovid-19 zrušená. Poslanci OZ túto zmenu schválili. 

Zástupca predniesol  program schôdze, ktorú poslanci tiež jednohlasne súhlasili.                         
.                                                                                              5 – 0 - 0              Uz.č.04/2021                     

Potom zast. starostu obce navrhol v bode dva overovateľov zápisnice  p.Milana 
Šablatúru a p.Miroslava Kováča  5 – 0 – 0   uz.č.05/2021

K bodu č. 3 Účtovník OÚ p.Brziak predniesol Výročnú správu obce Malé Borové za 
rok 2020. Poslanci OÚ schválili správu bez výhrad 5 – 0 – 0 uz.č. 13/2021. Poslanci 
OZ zobrali správu na vedomie uz.č. 06/2021

K bodu č.4  p.Brziak vysvetlil aj princíp garančného fondu. To sa týkalo zrušenia 
nákupu okien pre nedostatok finančných prostriedkov. Po vysvetlení sa p.Brziak 
rozlúčil s prítomnými, starosta sa poďakoval p. Brziakovi a tým bola jeho účasť na 
zasadaní OZ bola už bezpredmetná.                                                                          
Poslanci zrušili nákup okien hlasovaním takto 5  - 0 - 0   uz.č.09/2021.  

K bodu č.5 Starosta obce predniesol návrh na plat pre zástupcu starostu v sume 70€ 
v hrubom. Poslanci návrh jednohlasne schválili. Uz.č. 14/2021

K bodu č.6 Starosta obce predniesol sťažnosť pani Bosňakovej o zlom zabezpečení 
bojových psov pani Michaeli Zaťovičovej, taktiež neustálom štekaní týchto psov a to 
nie len cez deň, ale aj v noci.Poslanci zobrali sťažnosť na vedomie.    uz.č.86/2020 
Potom zástupca starostu dal slovo susedovi pani Zaťovičovej poslancovi OZ 
p.Miroslavovi Vrašťákovi, nech povie svoj názor na vzniknutú situáciu. Tiež potvrdil, 
že psi štekajú každú chvíľu a sú zlé zabezpečené, nepočúvajú povely majiteľky ani 
partnera p.Zaťovičovej pána Váleka Petra.                                                                        
Preto poslanci OZ doporučili starostovi obce, aby oboznámil Michaelu Zaťovičovú 
písomne, aby odstránila nedostatky pri chove svojích bojových psov, , hlavne proti 



ich samovoľnému úteku. Doba  nápravy do 15 dní od doručenia listu.  Taktiež 
oboznámiť písomne p. Bosňákovú s vyjadrením obecného zastupiteľstva.        
Uz.č.11/2021 

K bodu č.7 Zástupca starostu zahájil diskusiu, v ktorej sa p.Miroslav Vrašťák pýtal, 
o vysvetlení o rezervnom fonde, či je to tak, že čo ostanú peniaze naviac na konci 
roka tak idú do RF. Bolo mu povedané, že áno.                                                            
Druhý sa prihlásil do diskusie hlavný kontrolór obce a upozornil poslancov 
o pravidelnosti konania zasadnutí OZ. Taktiež o mimoriadnych zasadnutiach OZ 
a účasti na nich.

OZ zobralo tieto diskusné príspevky na vedomie.         uz.č.08/2021

K bodu č.8 Zástupca starostu prečítal návrh na uznesenie a poslanci ho jednohlasne 
schválili uz.č.15/2021        5 – 0 – 0 

K bodu č.9  Zasadanie OZ sa skončilo o 21,45 hod.       

                                                                                                          za proti zdržalo sa

                                                Vysvetlivky k hlasovaniu napr:     0  -  0  -  0      

Zápisnicu vyhotovil elektronicky p. Baranec Martin dňa 11.04.2020. K zápisnici sú 
priložené:                                     1. Program schôdze

                                                       2.Uznesenie zo zasadania OZ 

                                            3.Prezenčná listina zo zasadania OZ    

Overovatelia zápisnice p.Šablatúra Milan                   ..............................                                           

                                          p.Kováč Miroslav                    ...............................

        

Malé Borové

11.04.2021

       



  


