ZÁPISNICA
zo 14. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 11.12.2017 v zasadacej miestnosti OcÚ Veľké Ozorovce
P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice
1.
Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce otvorila o 16.00 hod. a
viedla starostka obce p. Alena Kováčová, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala,
že zasadnutie je zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Obecného zastupiteľstva sa zúčastnili 4 poslanci, z celkového počtu 6,
takže je uznášania schopné. Ospravedlnili sa 2 poslanci /Galgoczy, Kozáková –
ospravedlnení/. Rokovania sa zúčastnila hlavná kontrolórka obce Veľké Ozorovce.
Taktiež starostka obce upovedomila prítomných, že zo zasadnutia OZ sa robí zvukový
záznam.
Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. Poslanci súhlasili s programom rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľky
2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 13. zasadnutia OZ dňa 27.09.2017
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké
Ozorovce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020
4. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020
5. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 1/2017.
6. Návrh Dodatku č. 6/2017 ku VZN obce Veľké Ozorovce č. 6/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ
7. Návrh VZN obce Veľké Ozorovce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
8. Návrh VZN obce Veľké Ozorovce č. 3/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania.
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2018
10. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2018
11. Rôzne
a) Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
b) Prejednanie - poskytnutia finančných prostriedkov z výnosu dane fyzických osôb na
zabezpečenie záujmových aktivít detí s trvalým pobytom v obci Veľké Ozorovce v centrách
voľného času.
12. Interpelácie a dopyty poslancov na starostku obce
13. Diskusia (dotazy, občanov a práv. osôb)
14. Záver

a./ O programe rokovania dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie číslo 39 z 11/12-2017- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/

Výsledky hlasovania:
Za:
4
Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0
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b./ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú a za
členov návrhovej komisie: posl. JUDr. Jána Kováča a posl. Blaženu Hlebaškovú
Uznesenie číslo 40 z 11/12-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/

Výsledky hlasovania:
Za:
4
Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0

c./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Blaženu Hlebaškovú, posl.
Miloša Vargu.
Za určenie overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 41 z 11/12-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/

Výsledky hlasovania:
Za:
4
Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0

d./ Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú
Uznesenie číslo 42 z 11/12-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/

Výsledky hlasovania :
Za:
4
Proti: 0
2.

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0

Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 13. zasadnutia OZ dňa 27.09.2017

S plnením uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva oboznámila poslancov starostka obce.
Uznesenia v plnení: Splnené úlohy: uznesenia obecného zastupiteľstva 22 - 38 z 11/12-2017
O informácii o plnení uznesení dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 43 z 11/12-2017 – príloha č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Nehlasovali: 0
3.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké
Ozorovce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020
Hlavná kontrolórka obce predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
príjmov a výdavkov obce Veľké Ozorovce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020 /tvorí prílohu č.

2 tejto zápisnice/. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k stanovisku.
O Stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké
Ozorovce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020 dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 44 z 11/12-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
4
Proti: 0
4.

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020

Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu rozpočtu príjmov
a výdavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020 /tvorí prílohu č. 3 k zápisnici/, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce v čase od 24.11.2017 do 11.12.2017 a tento
obdŕžali aj poslanci v tlačenej forme dňa 04.12.2017.
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O návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020 dala

starostka hlasovať.
Uznesenie číslo č. 45 z 11/12-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/ Výsledky

hlasovania:
Za:
4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0

5.

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 1/2017.
Odborná referentka p. Iveta Krištofová, predniesla dôvodovú správu k návrhu zmeny rozpočtu
obce na rok 2017, rozpočtové opatrenie č. 1/2017 /tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice/.

O návrhu zmeny rozpočtu obce na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 1/2017 dala starostka
hlasovať.
Uznesenie číslo 46 z 11/12-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/

Výsledky hlasovania:
Za:
4
Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0

6.

Návrh Dodatku č. 6/2017 ku VZN obce Veľké Ozorovce č. 6/2009 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu Dodatku č. 6 ku VZN obce
Veľké Ozorovce č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
Veľké Ozorovce a školskej jedálne pri MŠ Veľké Ozorovce /tvorí prílohu č. 5 k zápisnici/, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce v čase od 24.11.2017 do 11.12.2017 a tento obdŕžali
aj poslanci v tlačenej forme dňa 04.12.2017.

O návrhu Dodatku č. 6/2017 ku VZN obce Veľké Ozorovce č. 6/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ.
Uznesenie číslo 47 z 11/12-2017 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
4
Proti: 0
7.

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0

Návrh VZN obce Veľké Ozorovce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických

služieb.
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu VZN obce Veľké Ozorovce č.
2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb /tvorí prílohu č. 6 k zápisnici/, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce v čase od 24.11.2017 do 11.12.2017 a tento obdŕžali
aj poslanci v tlačenej forme dňa 04.12.2017.

O návrhu VZN obce Veľké Ozorovce č. 2/2017, dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 48 z 11/12 - 2017– tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
4
Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0

8.

Návrh VZN obce Veľké Ozorovce č. 3/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu VZN obce Veľké
Ozorovce č. 3/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
/tvorí prílohu č. 7 k zápisnici/, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce v čase od
24.11.2017 do 11.12.2017 a tento obdŕžali aj poslanci v tlačenej forme dňa 04.12.2017.

O návrhu VZN obce Veľké Ozorovce č. 3/2017, dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 49 z 11/12-2017 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
3

Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0

9.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok
2018.
Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2018 /tvorí prílohu č. 8
tejto zápisnice/,ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 24.11.2017 do 11.12.2017 a tento
obdŕžali v tlačenej forme poslanci OZ dňa 04.12.2017. Zo strany občanov a poslancov OZ neboli
doručené žiadne pripomienky a návrhy.
O návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2018, dala
starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 50 z 11/12-2017 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0

10.

Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2018
Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2018 /tvorí
prílohu č. 9 tejto zápisnice/, predniesla starostka obce. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a
pripomienky k návrhu plánu zasadnutí.
O Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2018, dala
starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 51 z 11/12-2017 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0

11.

Rôzne
a./ Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva /tvorí
prílohu č. 10 k zápisnici/

O informácii starostky o činnosti obce dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 52 z 11/12-2017 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/

Výsledky hlasovania:
Za:
4
Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0

b./ Prejednanie - poskytnutia finančných prostriedkov z výnosu dane fyzických osôb na
zabezpečenie záujmových aktivít detí s trvalým pobytom v obci Veľké Ozorovce v centrách
voľného času.
P. starostka - prečítala dôvodovú správu ku poskytnutiu finančných prostriedkov z výnosu dane
fyzických osôb na zabezpečenie záujmových aktivít detí s trvalým pobytom v obci Veľké Ozorovce v
centrách voľného času na rok 2018. /tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice/.
O voľno - časovom poukaze do centra voľného času dala starostka obce hlasovať
Uznesenie číslo 53 z 11/12-2017 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/ Výsledky

hlasovania:
Za:
4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali: 0

P. starostka – požiadala predsedníčku kultúrno-športovej komisie posl. Krištofovú, aby
predniesla návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2018.
Posl. Krištofová – navrhuje , aby sa v roku 2018 uskutočnili tieto podujatia: stolno–tenisový
turnaj, detský karneval, posedenie s dôchodcami, stavanie mája, detská prázdninová
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diskotéka, deň rodín, rozlúčka s prázdninami. Navrhovaný plán bude možné podľa aktuálnych
potrieb a možnosti upraviť a doplniť v priebehu kalendárneho roka.
Interpelácie a dopyty poslancov na starostku obce
12.
P. starostka – na 13. zasadnutí OZ, posl. Varga ohľadom plochy ihriska s asfaltovým
podkladom navrhol, či by sa nemal natrieť náterom, ktorý by zamedzil unikaniu vody z asfaltového
povrchu a udržal vodu pri zamŕzaní na povrchu, z dôvodu vytvorenia ľadovej plochy. Časť asfaltu
bola natretá penetračným náterom, avšak penetračný náter nezabránil uniknutiu vody z asfaltovej
plochy, pričom sa javí, že zrejme najspoľahlivejšia na zamedzenie úniku vody bude fólia.
Posl. Varga - upozornil na zlomený konár vŕby /v dôsledku silného vetra/ v miestnom parku, ktorý
je potrebné z bezpečnostného hľadiska odstrániť, ako aj na odpadky v odvodňovacom rigole na ul.
Družstevnej, ktoré by mohli spôsobiť upchatie, čo by zabránilo odtekaniu vody do potoka.
P. starostka – zlomený konár je veľmi vysoko, musí sa odstrániť pomocou vysokozdvižnej plošiny
/výška nad 20m/. Zber odpadkov z rigolu vykonajú zamestnaní na obecných službách.
P. Galgoczy L. – požiadal obecné zastupiteľstvo o slovo.
P. starostka – požiadala poslancov obecného zastupiteľstva o súhlas na jeho vystúpenie, s čím všetci
prítomní poslanci súhlasili a bolo mu umožnené vstúpiť do diskusie.
P. Galgoczy L. – sa poďakoval vedeniu obce za vyriešenie problému so zatekaním povrchovej vody
z obecnej komunikácie na jeho nehnuteľnosť osadením žľabov s následným odvedením povrchovej
vody do miestneho potoka a poprial všetkým šťastné a veselé Vianoce.
Posl. Kováč - podotkol, že v prípade až bude mať obec zeminu počas nasledujúceho roka, tak sa
vykonajú terénne úpravy na verejnom priestranstve z dôvodu vyrovnania terénu, aby sa zamedzilo
zdržiavaniu vody. Taktiež ozrejmil, že vykonané stavebné úpravy budú slúžiť aj do budúcna, pre
odvedenie vody od rodinných domov občanov vlastniacich nehnuteľností na ul. Starej do už
vybudovanej cestnej vpuste a uloženého potrubia do potoka.
10.

Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zastupiteľstve a popriala všetkým
prítomným a ich rodinám šťastné a veselé Vianoce a všetko najlepšie do Nového roka.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o 16:58 hod..

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová .............................................
podpis
Overovatelia: 1/ posl. Blažena Hlebašková

2/ posl. Miloš Varga

starostka obce: Alena Kováčová

...............................................
podpis
................................................
podpis

..............................................
podpis
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