ZÁPISNICA
zo 6. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 16.12.2019 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 navrhovaného programu rokovania, voľba návrhovej komisie,
určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce otvorila o 16.08 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, pričom 2 poslanci (JUDr.
Galgoczy a Hlebašková) sa ospravedlnili, takže obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Rokovania sa zúčastnila hlavná kontrolórka obce Veľké Ozorovce.
Starostka obce upovedomila prítomných, že zo zasadnutia OZ sa robí zvukový záznam.
Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. /tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice/
Návrh programu zasadnutia OZ 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 5. zasadnutia OZ dňa 27.11.2019
3. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č. 2/2019
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké
Ozorovce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022
5. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2020
7. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2020
8. Rôzne
- Informácia o zmene vykonávania komplexných služieb súvisiacich s nakladaním s odpadmi,
ktoré vznikajú na území obce jej obyvateľmi (zber a odvoz odpadu)
9. Interpelácie poslancov na starostku obce
10. Diskusia
11. Záver
1a./ O programe rokovania dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 50 zo 16/12 - 2019, tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4 Proti: 0
Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2/Galgoczy,Hlebašková/ Nehlasovalo: 0
1b./ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú, za členov
návrhovej komisie boli navrhnutí: posl. JUDr. Ján Kováč. a posl. Miloš Varga
Uznesenie číslo 51 zo 16/12-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4 Proti: 0
Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2/Galgoczy,Hlebašková/ Nehlasovalo: 0
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1c./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú a posl. Annu
Bartošovú. O určení overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 52 zo 16/12-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4 Proti: 0
Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2/Galgoczy,Hlebašková/ Nehlasovalo: 0
1d./ Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú.
Uznesenie číslo 53 zo 16/12-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4 Proti: 0
Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2/Galgoczy,Hlebašková/ Nehlasovalo: 0
2.

Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 5. zasadnutia OZ dňa 16.12.2019
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva oboznámila poslancov starostka obce. Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného dňa 27.11.2019 boli plnené nasledovne:
Splnené úlohy: Uznesenia č. 37-48/2019
Úlohy v plnení: Uznesenie č. 49/2019
O informácii o plnení uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 54 zo 16/12-2019 – príloha č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/.
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4 Proti: 0
Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2/Galgoczy,Hlebašková/ Nehlasovalo: 0
3.

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtové opatrenie č. 2/2019, /tvorí prílohu č. 3
tejto zápisnice/ dôvodovú správu, poslanci obdŕžali v tlačenej forme osobne dňa 11.12.2019, zo strany
poslancov neboli doručené pripomienky ani návrhy.
Posl. Varga – súčet jednotlivých položiek v návrhu na rozpočtové opatrenie č.2, nesúhlasí pri
spočítaní
p. Krištofová – súčet jednotlivých položiek nesedí, nakoľko rozpočtovým opatrením č. 1 sa už z tejto
položky previedli finančné prostriedky na iné položky
Uznesenie číslo 55 zo 16/12-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4 Proti: 0
Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2/Galgoczy,Hlebašková/

Nehlasovalo: 0

4.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké
Ozorovce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké
Ozorovce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022 /tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice/, poslanci
obdŕžali v tlačenej forme osobne dňa 11.12.2019, zo strany poslancov neboli doručené pripomienky
ani návrhy.
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 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022 dala starostka hlasovať
Uznesenie číslo č. 56 zo 16/12-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
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Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4 Proti: 0
Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2/Galgoczy,Hlebašková/ Nehlasovalo: 0
5.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov
na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022 /tvorí prílohu č. 5 k zápisnici/, ktorý bol zverejnený na
úradnej tabuli a web stránke obce v čase od 29.11.2019 do 16.12.2019 a tento obdŕžali aj poslanci v
tlačenej forme dňa 11.12.2019.
Posl. Varga – podotkol, či sa nedá sporiť na vodovod , pokiaľ je skládka v obci, aby mala obec
dostatok vlastných finančných prostriedkov a nemusela brať úver na ich realizáciu, kde uviedol ,že aj
voda spadá pod oblasť životného prostredia a tak je možné použiť finančné prostriedky zo skládky
P. starostka – obec nebude mať toľko financií na to, aby z vlastných prostriedkov dokázala zabezpečiť
realizáciu vodovodu alebo kanalizácie v obci , ale pri takýchto veľkých dotáciách si obce berú
pôžičky na financovanie a pokiaľ sa v minulostí dali finančné prostriedky zo skládky použiť na
životné prostredie, v súčasnej dobe, po zmene legislatívy, je možné tieto finančné prostriedky použiť
na odpadové hospodárstvo, pričom použitie finančných prostriedkov na životné prostredie je
podmienené splnením zákonom stanovených podmienok
p.Krištofová Iveta - pri spracúvaní rozpočtu na rok 2020 sa vychádzalo z reálnej potreby vykrytia
finančných prostriedkov na chod obce, v porovnaním s predošlým rokom bez toho, aby mala obec
nejaké podlžnosti, pričom v mesiaci marec 2020 pri spracovaní záverečného účtu bude zrejmé, ako
obec hospodárila v roku 2019.
O návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov, dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 57 zo 16/12-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4 Proti: 0
Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2/Galgoczy,Hlebašková/ Nehlasovalo: 0
6.
2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok

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 2020 /tvorí prílohu č. 6
tejto zápisnice/,ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 29.11.2019 do 16.12.2019 a tento
obdŕžali v tlačenej forme poslanci OZ dňa 11.12.2019. Zo strany občanov a poslancov OZ neboli
doručené žiadne pripomienky a návrhy.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu plánu.
O návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2020, dala
starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 58 zo 16/12-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4 Proti: 0
Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2/Galgoczy,Hlebašková/ Nehlasovalo: 0
7.

Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2020
Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2020 /tvorí
prílohu č.7 tejto zápisnice/, poslanci obdŕžali v tlačenej forme osobne dňa 11.12.2019, zo strany
poslancov neboli doručené pripomienky ani návrhy.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu plánu zasadnutí.
O návrhu plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2020, dala starostka obce hlasovať.
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Uznesenie číslo 59 zo 16/12-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4 Proti: 0
Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2/Galgoczy,Hlebašková/ Nehlasovalo: 0
8.

Rôzne
Informácia o zmene vykonávania komplexných služieb súvisiacich s nakladaním
s odpadmi, ktoré vznikajú na území obce jej obyvateľmi (zber a odvoz odpadu)
P. starostka informovala, že k 31.12. 2019, obec dohodou ukončila zmluvný vzťah so
spoločnosťou Fura s.r.o. Spoločnosť KOSIT a.s. Košice, predložila návrh Zmluvy o dielo č.ZM-KOOD-19-0853_ZoD o vykonávaní komplexných služieb súvisiacich s nakladaním s odpadmi, ktoré
vznikajú na území obce jej obyvateľmi (zber a odvoz odpadu) od 01.01.2020 /tvorí prílohu č.8 tejto
zápisnice/, poslanci podklady obdŕžali v tlačenej forme dňa 11.12.2019, zo strany poslancov OZ
neboli doručené žiadne pripomienky.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu Zmluvy o dielo
O návrhu Zmluvy o dielo č.ZM-KO-OD-19-0853_ZoD, dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 60 zo 16/12-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4 Proti: 0
Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 2/Galgoczy,Hlebašková/

Nehlasovalo: 0

P. starostka
– informovala prítomných poslancov OZ, že spoločnosť NATUR- PACK a.s., Bratislava, stiahla
výpoveď zo Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a naďalej
bude pokračovať v dohodnutom zmluvnom vzťahu s našou obcou. /tvorí prílohu č.9 tejto zápisnice/
- informovala , že predseda Národnej rady SR, rozhodnutím č. 351 zo dňa 4. 11.2019, vyhlásil voľby
do NR SR, kde určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020, v obci bude vytvorený 1 volebný
okrsok a volebná miestnosť bude v Kultúrnom dome.
- odpovedala na interpelácie a dopyty poslancov na starostku obce zo zasadnutia OZ, konaného dňa
27.11.2019.
9./ Interpelácie a dopyty poslancov na starostku obce
Starostka – pokiaľ ide o možnosť podania žiadostí na vodovod a kanalizáciu, tak termín na ich
podanie je až do r.2022, pričom obec môže podať žiadosť iba na jeden projekt
- v obciach, ktoré už majú započatú výstavbou kanalizácie cca 10 – 15 rokov, badať problém
dokončiť resp. dofinancovať projekt, nakoľko zo strany štátu sú poskytované malé čiastky na
dokončenie projektu – kanalizácií, preto práve tieto obce budú uprednostnené a dofinancované
- za obdobie 11 mesiacov v roku 2019 došlo v našej obci u jednotlivých druhov ukazovateľov
odpadov podľa klasifikácie k zvýšenie triedenia, pričom zrejme ani toto navýšenie nedosiahne
percento triedenia nad 30 % a podľa dosiahnutého ukazovateľa percentuálneho triedenia odpadu sa
určí obcí výška poplatku za uloženie odpadu
p. Krištofová – obec sa snaží o vodovodný prívodný rad do obce, ako aj vybudovanie kanalizácie,
ovšem je otázne, či bude záujem o pripojenie zo strany všetkých občanov, nakoľko zo skúseností
z iných obcí je známe, že po zavedení vodovodu je problém s počtom napojených občanov, taktiež
poznamenala, že prekrytím rigola na ul. Novej sa im, ako aj susedom zlepšila kvalita vody v studni
posl. Bartošová – bude dosť problematické v budúcnosti pri určení výšky poplatku za stočné, pokiaľ
sa to má vypočítať z rozlohy nehnuteľnosti, aby si občan mohol dovoliť napojiť sa na vodovod
posl. Varga – v súčasnej dobe prebiehajú výkopové práce na uloženie optických káblov do
zeme, pričom dôjde k rozkopávkam po celej obci a následne pri realizácii vodovodu a kanalizácie sa
bude opätovne celá obec rozkopávať, pričom môže dôjsť k poškodeniu už uložených optických káblov
- žiadal, aby sa zo strany obce zvýšila osvetová práca na úseku triedenia odpadov zo strany
občanov obce
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-

uviedol, že problémy s topoľmi vedľa miestneho cintorína v minulosti už riešil jeho nebohý otec,
ktorý napriek všetkej snahe ,nenašiel pochopenie a nezískal súhlas na ich zrezanie u vlastníkov
uvedenej nehnuteľnosti
posl. Kováč – reagoval na vystúpenie posl. Vargu, pričom ho vyzval, aby uviedol konkrétne,
na ktorých položkách v rozpočte obce na rok 2020 by navrhoval zníženie finančných prostriedkov,
keďže predložený návrh rozpočtu na rok 2020 bol spracovaný, ako vyrovnaný a pri jeho zostavovaní
sa vychádzalo z predošlého roka, ako aj z predpokladaných investičných akcií v roku 2020, pričom ani
v jednej z predpokladaných investičných akcií nie je financovanie celého projektu zo strany obce, ale
v každom plánovanom projekte ide iba o dofinancovanie alebo spolufinancovanie vo výške od 5 %
-prijatou zmenou zákona o odpadoch vzniká povinnosť zo strany firmy vykonávajúcej zber
a odvoz odpadu, mať vozidlo so zabudovaným vážiacim zariadením( nakoľko doposiaľ nebolo
dostatočne možné kontrolovať zo strany obce) - zmena firmy na odvoz a vývoz odpadu zo strany
obce s firmou Kosit a.s. Košice od 01.01.2020,už rieší uvedenú vec, nakoľko všetky vozidlá
vykonávajúce odvoz a vývoz odpadu sú vybavené vážiacim zariadením
- javí sa potreba riešenia ústredného vykurovania plynovými kotlami v objekte OcÚ
a kultúrneho domu, nakoľko obidva plynové kotly sú z roku 1994 a1995, ich výpadky sú už časté, a
v prípade potreby vykurovania nie je možné riešiť výpadok iným spôsobom , ako zakúpením nových
kotlov, preto v prípade riešenia vykurovania ,uvažovať nad riešením , zvlášť kotlom so samostatným
okruhom v objekte kultúrneho domu a zvlášť samostatným okruhom objektu OcÚ(pošty, kancelárií,
spoločenského klubu, zasadačky, WC, vestibulu), čo si taktiež vyžaduje nemalé finančné prostriedky
10.

Diskusia
Do diskusie sa z občanov neprihlásil nikto.

11.

Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončila o 17:04 hod. a oznámila, že najbližšie plánované zasadnutie OZ je v mesiaci marec 2020
a popriala všetkým prítomným pokojné prežitie Vianočných sviatkov a šťastlivý Nový rok.

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová .............................................
podpis

Overovatelia: 1/ posl. Mgr. Zuzana Krištofová

2/ posl. Anna Bartošová

starostka obce: Alena Kováčová

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

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

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