ZÁPISNICA
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 04.06.2019 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 16.00 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 6 poslanci z celkového počtu 6,
pričom 1 poslankyňa sa dostavila na zasadnutie OZ o 16.30 hod., takže bolo uznášania
schopné. Rokovania sa zúčastnila hlavná kontrolórka obce Veľké Ozorovce ako aj Ing.
Čudková, konateľka spoločností OZOR s.r.o. a Ing. Biznár, finančný a ekonomický riaditeľ
spoločnosti Kosit a.s. Košice.
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 2. zasadnutia OZ dňa 25.03.2019
3.Informácia o hospodárení spoločnosti OZOR s. r. o. Skládka TKO Veľké Ozorovce za rok
2018, návrh na zmenu Spoločenskej zmluvy spoločnosti OZOR s.r.o.
4.Informácia o stave nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad ku dňu 31.12.2018
5.Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na II. polrok
2019
6.Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2018
7.Rôzne
a) Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
b) Skupinový vodovod - Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zemplínska Teplica
- návrh na aktualizáciu projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia
8.Interpelácie poslancov na starostku obce
9.Diskusia
10.Záver
1a./ O programe rokovania dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 11 zo 04/06 -2019, tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0 Neprítomní: 1/Krištofová/

Nehlasovali: 0
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1b./ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. JUDr. Jána Kováča, za
členov návrhovej komisie posl. Miloša Vargu a posl. Annu Bartošovú.
Uznesenie číslo 12 zo 04/06-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0 Neprítomní: 1/Krištofová/

Nehlasovali: 0

1c./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Blaženu Hlebaškovú a posl. Miloša
Vargu. Za určenie overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 13 zo 04/06-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0 Neprítomní: 1/Krištofová/

Nehlasovali: 0

1d./ Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú.
Uznesenie číslo 14 zo 04/06-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0 Neprítomní: 1/Krištofová/

Nehlasovali: 0

2.Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 2. zasadnutia OZ dňa 25.03.2019
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva oboznámila poslancov starostka obce. Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného dňa 25.03.2019 boli plnené nasledovne:
Úlohy v plnení:
žiadne
Splnené úlohy:
Uznesenia č. 1 až 10/2019
O informácii o plnení uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 15 zo 04/06-2019– príloha č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/.
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0 Neprítomní: 1/Krištofová/

Nehlasovali: 0

3.Informácia o hospodárení spoločnosti OZOR s .r .o. Skládka TKO Veľké Ozorovce za
rok 2018, návrh na zmenu Spoločenskej zmluvy spoločností OZOR s.r.o.
Pani starostka - informovala poslancov OZ, že sa dňa 15.05.2019 zúčastnila na
zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti OZOR s.r.o. v Košiciach. Ako zástupca
spoločníka – Obec Veľké Ozorovce - nesúhlasila s účtovnou závierkou za rok 2018, teda s
návrhom konateľov spoločnosti, s úhradou vytvorenej straty za rok 2018, ako aj
s predloženým návrhom zmeny spoločenskej zmluvy.
Ing. Biznár, ako aj Ing. Čudková ozrejmili poslancom OZ dôvody, ktoré viedli
spoločnosť Ozor s.r.o. ku strate a navrhli možnosti riešenia.
Posl. JUDr. Galgoczy, JUDr. Kováč, Anna Bartošová, Miloš Varga, Mgr. Zuzana
Krištofová, ako aj hlavná kontrolórka obce Ing.Kačmarová mali na Ing. Čudkovú a Ing.
Biznára dotazy k účtovnej závierke za rok 2018, k návrhom na úhradu vytvorenej straty za
rok 2018, ako aj k zmenám spoločenskej zmluvy, pričom nesúhlasili s predloženými návrhmi
zo strany spoločností OZOR s.r.o.
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V závere diskusie došlo k dohode, že zo strany spoločnosti OZOR s.r.o. sa budú
hľadať riešenia, ktoré budú spoločníkovi – Obec Veľké Ozorovce predložené na opätovné
prejednanie.
Informáciu o hospodárení spoločnosti OZOR s .r .o. Skládka TKO Veľké Ozorovce
za rok 2018, poslanci - vzali na vedomie
Uznesenie číslo 16 z 04/06-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za:

6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali: 0

4.Informácia o stave nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad ku dňu 31.12.2018
Poslanci boli oboznámení pracovníčkou obecného úradu pani Ivetou Krištofovou
o stave nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad ku dňu
31.12.2018. K uvedenej správe nemali žiadne pripomienky.
O informácii o stave nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad ku dňu 31.12.2018 /tvorí prílohu č. 5 k zápisnici/ dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo č. 17 z 04/06-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za:

6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali: 0

5.Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na II.
polrok 2019
Poslanci OZ nepredložili pripomienky ku návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2019 /tvorí prílohu č. 5 k zápisnici/, ktorú obdŕžali v tlačenej a
elektronickej forme dňa 29.05.2019 a od 16.05.2019 do 04.06.2019 bol tento návrh plánu
zverejnený na internetovom portáli obce a úradnej tabuli obce. Zo strany občanov neboli
doručené pripomienky.
Poslanci OZ nemali dotazy a pripomienky k návrhu plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na II. polrok 2019.
O k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na II.
polrok 2019 dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 18 z 04/06-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za:

6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali: 0

6. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2018
Poslanci OZ obdŕžali správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej
závierky k 31.12.2018 /tvorí prílohu č. 5 k zápisnici/ v tlačenej a elektronickej forme dňa
29.05.2019.
Poslanci OZ nemali dotazy a pripomienky k správe nezávislého audítora o výsledkoch
overenia účtovnej závierky k 31.12.2018.
O správe nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2018
dala starostka hlasovať.
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Uznesenie číslo 19 z 04/06-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za:

6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali: 0

k bodu 7. Rôzne.
7a:Informácia starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
O informácii starostky o činnosti obce, s ktorou oboznámila poslancov na zasadnutí
OZ, dala starostka obce hlasovať. /tvorí prílohu č. 7 k zápisnici/
Uznesenie číslo 20 z 04/06-2019 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za:

6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali: 0

7b:„Skupinový vodovod – Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zemplínska
Teplica“, aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
Poslanci OZ ponuku na spracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie pre
vydanie stavebného povolenia: “Skupinový vodovod – Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké
Ozorovce, Zemplínska Teplica“, v navrhovanej výške 4 960.- eur firmou Enviroline s. r. o
Košice, ktorá uvedenú projektovú dokumentáciu spracovala v roku 2004, obdŕžali dňa
29.05.2019, v tlačenej a elektronickej forme.
Pani starostka obce informovala o potrebe riešenia t.j. o spracovaní aktualizácie projektovej
dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia: “Skupinový vodovod – Zbehňov, Malé
Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zemplínska Teplica“, v navrhovanej ponuke vo výške 4 960.eur firmou Enviroline s .r .o.Košice, ktorá uvedenú projektovú dokumentáciu spracovala
v roku 2004.
Posl. Galgoczy – ako sa budú uhrádzať finančné prostriedky do združenia
Pani starostka - snaha združenia je získať financie z fondov, aby sa nerealizoval iba prívodný
vodovodný rad, ale aby sa zároveň urobili aj rozvody vody po celej obci
Posl. Varga – obec Malé Ozorovce má vyššie náklady, ako naša obec
Pani starostka – v ich nákladoch sú zahrnuté aj finančné prostriedky na spoločný vodojem,
preto sa tieto finančné prostriedky na jeho realizáciu rozdelia pre každú obec po 250.- eur
Poslanci OZ nemali výhrady k predloženej ponuke potrebnej na spracovanie aktualizácie
projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia: “Skupinový vodovod –
Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zemplínska Teplica“, v navrhovanej ponuke vo
výške 4 960.- eur firmou Enviroline s .r .o.Košice, ktorá uvedenú projektovú dokumentáciu
spracovala v roku 2004. O tomto návrhu dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 20 z 04/06-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za:

6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali: 0

8. Interpelácie a dopyty poslancov na starostku obce
Pani starostka – na 2. zasadnutí OZ dňa 25.03.2019, bolo zo strany poslancov
navrhnuté, vykonávať osvetu na separovaný odpad, kde nám oslovená firma NATUR – PAC
a.s., zaslala materiály k separovaniu odpadu, ktoré sú zverejnené na tabuli Oznamy. Taktiež
zaslali internetový odkaz na webovú stránku obce, na ktorej sú zverejnené všetky potrebné
informácie ohľadom separovania odpadu.
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Posl. Galgoczy – navrhol, že by bolo potrebné vyčistiť miestny potok, nakoľko je dosť
znečistený a zarastený trávou.
Posl. Kováč oboznámil poslancov OZ o záveroch zo stretnutia členov stavebnej komisie na
miestnom cintoríne ohľadom realizácie prístupovej cesty v objekte cintorína. Došlo k dohode,
že zo strany projektanta budú vypracované možné varianty navrhnutého riešenia a po
preložení variant s predpokladanými nákladmi bude zo strany poslancov OZ rozhodnuté,
ktorá z variant sa bude realizovať a s potrebnou výškou dofinancovania zo strany obce.
Pani starostka – vyčistenie miestneho potoka už bolo zo strany obce naplánované, avšak pre
nevyhnutnú potrebu kosenia a následného odvozu pokosenej trávy z verejných priestranstiev
sa to oddialilo. Predpokladaná realizácia čistenia potoka je budúci týždeň. Napriek tomu, že
potok nie je v správe obce, obec pravidelne realizuje jeho čistenie počas každého
kalendárneho roka.
9.Diskusia
Do diskusie sa z občanov neprihlásil nikto.
10.Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila o 18:07 hod. a oznámila, že najbližšie plánované zasadnutie OZ je
v mesiaci september 2019.

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

starostka obce: Alena Kováčová

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

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