Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach, ktoré sa konalo
dňa 15. júna 2015 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ Veľké Ozorovce.
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva, určenie
zapisovateľky, schválenie overovateľov zápisnice a uznesení a voľba návrhovej komisie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Alena Kováčová.
Konštatovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zasadnutia sa zúčastnili poslanci OZ:
JUDr. Ján Kováč, JUDr. Martina Galgoczy, Miloš Varga, Mgr. Zuzana Krištofová, Eva
Kozáková, Blažena Hlebašková. Rokovania sa zúčastnili členovia komisií OZ: Marián
Kačurák, Mária Hradilová, Stanislav Valkošák, ospravedlnení: Ing. Ivan Megyesi, Ján Laban,
a hlavná kontrolórka obce Veľké Ozorovce Ing. Mária Kačmárová, občania podľa prezenčnej
listiny.
Pani starostka oboznámila prítomných s návrhom programu obecného zastupiteľstva. Posl.
Galgoczy, navrhol vypustiť z programu zasadnutia OZ bod 6./ Návrh Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Veľké Ozorovce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva a to
z dôvodu, že z legislatívneho hľadiska je možné zrušiť Všeobecné záväzné nariadenie obce
len „nariadením“ a predložený návrh Zásad je vnútorný predpis obce, ktorým nie je možné
zrušiť Všeobecné záväzné nariadenie obce. Preto navrhuje prerokovať tento bod na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Prítomní poslanci súhlasili so zmenou
programu obecného zastupiteľstva a z rokovania OZ vypustili bod 6./ Taktiež starostka obce
upovedomila prítomných, že zo zasadnutia OZ sa robí zvukový záznam
Program rokovania obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach.
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľky,
schválenie overovateľov zápisnice a uznesení a voľba návrhovej komisie
2. Správa starostky obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015
4. Správa o výrube a platení daní a poplatkov za rok 2014
5. Správa nezávislého audítora
6. Rôzne /žiadosti, návrhy, sťažnosti/
7. Interpelácia poslancov
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenia
10. Záver
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Za zapisovateľku bola zvolená Iveta Giertlová – pracovníčka obecného úradu. Za
overovateľov zápisnice a uznesení boli zvolení posl.: Mgr. Zuzana Krištofová a. Blažena Hlebašková
Voľba návrhovej komisie: predseda: posl. Miloš Varga, členovia: posl. JUDr. Ján Kováč a JUDr.
Martin Galgoczy,
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Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
2. Správa starostky obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Starostka obce podala informáciu o plnení uznesení z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva, kde bolo konštatované, že prijaté uznesenia č. 26 - 33/2015 boli splnené,
prípadne sa plnia.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015
Poslanci OZ a občania obce nepredložili návrhy ani pripomienky k návrhu Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015, ktorý obdŕžali osobne dňa
08.06.2015 a tento bol od 01.06.2015 do 15.06.2015 zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovej stránke.
Poslanci OZ schválili predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II.
polrok 2015.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
4. Správa o výrube a platení daní a poplatkov za rok 2014
Správu o výrube a platení daní a poplatkov za rok 2014 predniesla p. Iveta Krištofová –
odborná referentka OcU.
Posl. Galgoczy – sa informoval, ohľadom vymáhania poplatku od Bytového družstva
Poľnohospodár a upozornil, že v terajšej dobe je na majetok p. Tompalskej uvalená exekúcia
jej dlh môže obec uplatniť v exekučnom konaní.
P. Krištofová I. – Bytové družstvo Poľnohospodár, je v exekučnom konaní.
Poslanci OZ nemali ďalšie dotazy a zobrali na vedomie správu o výrube a platení daní
a poplatkov za rok 2014.
5. Správa nezávislého audítora
Pani starostka – prečítala správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za
rok 2014, ktorú poskytla poslancom OZ k nahliadnutiu a na odporúčanie audítorky navrhla
vyradiť projektovú dokumentáciu stavby „Rekonštrukcia Kultúrneho domu“, vypracovanú
Ing. Jozefom Imrichom – projektovanie stavieb v roku 2004 z dôvodu zmarenej investície.
Poslanci OZ nemali pripomienky a zobrali na vedomie predloženú správu nezávislého
audítora a schválili vyradenie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia Kultúrneho domu“.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
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Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
6. Rôzne /žiadosti, návrhy, sťažnosti/
Správa starostky obce od posledného zasadnutie obecného zastupiteľstva:
-

od 20. mája 2015 – začatie II. etapy rekonštrukcie jestvujúcich chodníkov ul. Hlavná
od č.d. 15 po č. d. 1, firmou CSM- STAV, s.r.o, Michalovce s predpokladom
ukončenia prác do konca mesiaca jún 2015.

-

10. júna 2015 – ukončenie pokladky asfaltu na štátnej ceste III. triedy medzi obcami
Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce na úseku, ktorú nedokončili v rámci opráv
v roku 2014

-

obec sa koncom roka 2014 zapojila do projektu Dátové centrum obcí a miest, ktorého
hlavným cieľom je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie služieb občanom na úrovní
regionálnej a miestnej samosprávy. Zámerom je vybudovať špecializované
Datacentrum, v ktorom bude sústredená infraštruktúra a softvérové vybavenie
potrebné na sprístupnenie elektronických služieb. Obec v rámci uvedeného projektu
obdŕžala 2 PC zostavy, notebook a multifunkčnú tlačiareň a bola pripojená
k informačnému systému Dátového centra obcí a miest.

-

obec pripravuje podklady na podanie žiadosti o zriadenie Integrovaného obslužného
miesta, kde obec môže poskytnúť viac verejných služieb na jednom mieste. Je to
Národný projekt, ktorý bude poskytovať občanom možnosť vybaviť si elektronické
služby verejnej správy prostredníctvom vyškolených pracovníkov na jednom mieste .
Občan si bude môcť na jednom mieste vybaviť výpis registra z trestov, obchodného
registra a výpis z listu vlastníctva. Postupne sa bude ponuka služieb rozširovať. Cena
služby pre občana bude pozostávať z 50 % správneho (súdneho) poplatku podľa
platnej legislatívy a z administratívneho poplatku, ktorý si vyúčtuje obec za
poskytnutie služby.

-

05. júna 2015 bola telefonicky opätovne podaná sťažnosť p. Zajacom, ul. Hlavná 72,
na stojacu vodu v rigole pred jeho rodinným domom, sťažnosť bola odstúpená
predsedovi komisie ŽP a VP.

-

pre obec v súčasnej dobe pracuje 28 nezamestnaných občanov obce, ktorí sú
v hmotnej núdzi z toho od:

-

01.05. 2015 – 31.10.2015, je na menších obecných službách - 18 osôb,

-

do 30.06.2015 majú podpísané dohody na § 10 - 4 osoby a musia si odpracovať 32
hodín mesačne, aby dostali základnú sociálnu dávku

-

01.02. 2015 – 31.07. 2015- majú podpísané dohody na § 52 – 6 osôb

-

31. mája 2015 v spolupráci s MŠ sa konal Medzinárodný deň detí pre všetky detí
z obce. P. starostka sa poďakovala členom kultúrno - športovej komisie za pomoc pri
príprave a organizovaní MDD, ktorý mal veľmi dobrý ohlas.

Poslanci OZ nemali pripomienky a zobrali na vedomie Správu starostky obce od
posledného zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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Pani starostka – prečítala žiadosť Róberta Hagovského a Aleny Hagovskej, bytom
Mariánske Námestie 86/1 o dlhodobý prenájom obecného pozemku, parcela registra „E“ č.p.
58 o výmere 330 m2, ktorá je vo vlastníctve obce a pre obec je nevyužiteľná. Tu požiadala
predsedu stavebnej komisie posl. JUDr. Jána Kováča o vyjadrenie .
Posl. Kováč – žiadosť bola prejednaná stavebnou komisiou, jedná sa o pozemok, ktorý je
pre obec nevyužiteľný, tak isto sú na pozemku postavené stĺpy verejného rozhlasu obce
a žiadatelia dlhodobo, bez námietok právoplatného vlastníka, užívajú uvedený pozemok vo
vlastníctve obce .Komisia odporúča prenájom pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa a navrhuje zverejnenie zámeru o prenájme pozemku vo vlastníctve obce.
Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť manželov Hagovských a schválili zámer
prenájmu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a poverujú obecný úrad,
aby zabezpečil zverejnenie zámeru obce prenájom „pozemku“ vo vlastníctve obce Veľké
Ozorovce.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Pani starostka – Slovenská správa ciest Bratislava súhlasila s odkúpením pozemku
parcela registra „C“ parcela číslo 387 o výmere 83 m2 v katastrálnom území obce Veľké
Ozorovce, druh pozemku - zastavaná plocha, ktorého výlučným vlastníkom je Slovenská
republika v správe Slovenskej správy ciest. Na základe toho bol vypracovaný znalecký
posudok kde všeobecná hodnota pozemku bola určená na 240,00,-EUR a s uvedenou sumou
Slovenská správa ciest súhlasila a predložila návrh Kúpnej zmluvy ,pričom všetky materiály
boli poskytnuté poslancom OZ k oboznámeniu.
Poslanci OZ schválili odkúpenie pozemku registra „C“ p.č. 387 a poverili starostku
obce podpísaním Kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Pani starostka – na 2. zasadnutí OZ, dňa 23.03.2015 poslanci zobrali na vedomie
žiadosť p. Petra Thuroczyho, Veľké Ozorovce, ul. Cintorínska č. 106 o uzatvorenie Zmluvy
o zriadení vecného bremena p.č. 653, ktorá je vo vlastníctve obce z dôvodu práva prechodu
cez p.č. 653 k p.č. 1614/101, ktorej je menovaný vlastníkom, s tým že na najbližšom OZ túto
žiadosť prerokuje. Požiadala o stanovisko predsedu stavebnej komisie posl. JUDr. Jána
Kováča.
Posl. Kováč – stavebná komisia prerokovala žiadosť p. Thuroczyho, na uvedenú žiadosť
naväzuje aj žiadosť majiteľov bytového domu, ul. Nová č. 265 zo dňa 11.06.2015
o odkúpenie pozemku p.č. 653 a nesúhlas s výstavbou bytového domu na p.č. 653 a 654
a keďže rokovania OZ sa zúčastnili aj zástupcovia bytového domu, bolo by dobré, aby sa
k tomu vyjadrili z dôvodu doriešenia.
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Pani starostka - dala hlasovať či poslanci OZ súhlasia, aby zástupcovia vlastníkov
bytového domu p. Maťaš a p. Kozák vystúpil k diskusii k tomuto bodu.
Poslanci OZ súhlasili.
P. Maťáš - vlastníci by mali záujem odkúpiť p. č. 653, ako celok, pričom v súčasnej dobe túto
parcelu majú v prenájme a užívajú ju už veľmi dlho a tým, že sa spraví prístupová cesta stratia
súkromie.
Posl. Kováč – akú cenu sú ochotní pri odkúpení zaplatiť vlastníci bytového domu za 1 m2
uvedeného pozemku, nakoľko v minulosti nesúhlasili s navrhovanou cenou
P. Maťaš – informoval sa, že sa môže obec a majitelia bytového domu dohodnúť na cene, pri
odkúpení pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa
P. Thuroczy Rudolf – podotkol, že podľa zákona musí byť umožnený prístup - cesta
k pozemku.
P. Maťaš – informoval sa vo Východoslovenských elektrárňach, že prístupová cesta
k transformátorom , nemusí byť, ale majitelia pozemku musia súhlasiť so vstupom a následne
všetko musia dať do pôvodného stavu.
Posl. Galgoczy – na mape, ukázal, že je možno aj iný prístup k pozemku p. Thuroczyho .
Posl. Kováč – cez hospodársky dvor Veľké Ozorovce -ŠPP Zemplínska Teplica prístup nie je
možný.
P. Thuroczy R. – navrhuje, aby odkúpili vlastníci bytového domu len časť pozemku od obce
a 4 m sa nechá na prístupovú cestu.
P. Maťaš – majitelia bytov by mali záujem upraviť okolie bytového domu, vybudovať
parkovisko, dať rampu ....
P. starostka – navrhuje, aby sa vyjadrili aj ostatní poslanci OZ, riešenie sa nájde, ale musia sa
obe strany dohodnúť.
Posl. Kováč – uvedený pozemok bol predmetom odkúpenia pred niekoľkými rokmi, kde
k dohode nedošlo a podľa zákona, je obec povinná umožniť prístup k pozemku. Navrhuje od
susedného pozemku vedľa plota p. Gašpára oddeliť od parcely p.č. 653 v šírke cca 5 m po
celej dlžke pozemku, ktorý by mohol slúžiť pre vlastníkov bytového domu aj majiteľov par.č
654. Pozemok by sa mohol predať za cenu, za ktorú sa predával v minulosti pozemok obce,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
P. Thuroczy R. – za uvedeným pozemkom je aj pozemok, ktorého vlastníci sú rod.
Szenczyových a ďalší vlastníci
Posl. Kovač – pozemok je potrebné zamerať a následne oddeliť geometrickým plánom a zistí
sa, či je oplotenie správne osadené, alebo existuje ešte nejaká nepresnosť hranice pozemku
Posl. Galgoczy – najprv nech sa dorieši predaj pozemku, až potom vecné bremeno.
P. Maťaš – pokiaľ by bola prístupová cesta cez celý pozemok k obecnej ceste, tak cez časť
pozemku, ktorý užíva p. Haščák, ako záhradku bude prístupová cesta?
Posl. Galgoczy- keď budete chcieť zelený pás tak si ho dáte, alebo spevnenú plochu.
P. Maťaš – v mene vlastníkov bytového domu súhlasia s alternatívou, ktorú navrhuje obecné
zastupiteľstvo
P. Thuroczy R.- informoval sa ohľadom zámeru vybudovania bytového domu
P. starostka – zatiaľ obec robí prieskum do 30.06.2015, či bude záujem a následne rozhodne
po termíne OZ
Posl. Varga – navrhol, aby sa išlo ešte raz pozrieť na prístupovú cestu, aby nebol p. Haščák
ukrivdený.
P. starostka – pozemok všetci poslanci OZ videli, neodsúvajme to na ďalšie zasadnutie OZ
Posl. Krištofová – súhlasí s návrhom stavebnej komisie, argumenty boli vecné
Posl. Hlebašková – súhlasí s návrhom stavebnej komisie
Posl. Kozáková - súhlasí s návrhom stavebnej komisie
P. starostka – uzatvorila diskusiu k uvedenému bodu a dala hlasovať.
Poslanci OZ neschválili uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na parcelu č.
653, ktorá je vo vlastníctve obce v katastrálnom území obce Veľké Ozorovce na LV č. 558
a poverili obecný úrad, aby zabezpečil vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie p.č.
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653 a to od par.č. 830/3 pozdĺž parcely č. 650, 651 po parc. č. 654 v šírke cca 5 metrov, ako
druh pozemku – ostatné plochy, s možnosťou prístupu k par.č. 654.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Pani starostka – koncom mesiaca máj 2015, boli zaslané na Environmentálny fond
požadované doklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie: „Nákup techniky na triedenie
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Veľké Ozorovce“ , nasledovne bola
zaslaná Zmluva č. 107554 08U03 na podpis. Jednou z hlavných podmienok poskytnutia dotácie
je zabezpečenie a preukázanie 5 % nákladov, teda z celkovej sumy 71.942,40 EUR je to
3.597,12 EUR.
Poslanci OZ schválili spolufinancovanie projektu a poverili starostku obce podpísaním
Zmluvy č. 107554 08U03 .
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková , Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Pani starostka – na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR, bola obci
poskytnutá dotácia na projekt Revitalizácia oddychovej zóny v centrálnej časti obce
s multifunkčným ihriskom vo výške 4860.- EUR, podmienkou poskytnutia dotácie je
zabezpečenie najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov. Do konca mesiaca jún 2015 sa musia
pripraviť povinné doklady k uzatvoreniu zmluvy a prebehnúť verejné obstarávanie, ktoré je
jednou z hlavných podmienok k uzatvoreniu zmluvy. K dokončeniu projektu je potrebné
dofinancovanie celkových nákladov z vlastných zdrojov potrebných na realizáciu Programu
obnovy dediny – Zelená dedina na projekt “Revitalizácia oddychovej zóny v centrálnej časti
obce s multifunkčným ihriskom“- I. etapa vo výške 10.000,-Eur.
Poslanci OZ zobrali na vedomie rozhodnutie ministra životného prostredia SR
a schválili dofinancovanie nákladov potrebných na realizáciu Programu obnovy dediny –
Zelená dedina na projekt “Revitalizácia oddychovej zóny v centrálnej časti obce
s multifunkčným ihriskom“- I. etapa vo výške 10.000,- Eur.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Pani starostka – v mesiaci máj 2015 bola vyhlásená výzva Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou na podávanie Žiadosti o Nenávratné finančné prostriedky v rámci Programu rozvoja
vidieka 2007-2013 Opatrenie č. 3.4.2 – Obnova rozvoj obcí pre realizáciu bezpečnostného
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kamerového systému obce. Podmienkou je najprv predfinacovanie a na základe predložených
faktúr a potrebných dokladov, Pôdohospodárska platobná agentúra refunduje oprávnené náklady
vo výške 100 %. Z povinných dokladov, ktoré budú priložené k žiadosti je aj súhlas obecného
zastupiteľstva s predfinancovaním uvedeného projektu. Tu požiadala predsedu stavebnej komisie
posl. JUDr. Jána Kováča.
Posl. Kováč – na základe projektu v obci by bolo umiestnených 12 kamier a to: dom smútku,
cintorín a parkovisko pred domom smútku, pri kostole - park, obecný úrad ,multifunkčné
ihriska pri OcÚ, park a zastávky SAD ul. Hlavná ,materská škola. Jednou z podmienok je
monitorovanie verejných priestranstiev, a objektov obce.
Posl. Varga – podotkol, že tým bude monitorovanie v obci, tak sa zamedzí krádežiam na
cintoríne.
Poslanci OZ schválili vypracovanie a podanie žiadosti a predfinancovanie uvedeného
projektu.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Pani starostka - nezisková organizácia Denné centrum IMPULZ n.o., ponúka možnosť
zriadenia denného stacionára pre seniorov. Otvorený by bol od 01.01.2016 a slúžil by pre
občanov, ktorí potrebujú pomoc v sociálnej oblasti. Denný stacionár by fungoval
v pracovných dňoch, bola by im poskytovaná aj strava, nie je podmienkou, aby klient bol
v stacionári celú dobu otváracích hodín a ani každý deň. S neziskovou organizáciou, by sa
uzatvorila nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov a to: Klub dôchodcov
a miestnosť pri pošte Partner. Navrhuje urobiť prieskum, či bude záujem o takéto služby
a prejednať ponuku na najbližšom obecnom zastupiteľstve .
Poslanci OZ zobrali na vedomie ponuku možnosti zriadenia denného stacionára.
Pani starostka – z dôvodu potreby vyradenia nepotrebného majetku obce navrhla
zriadenie vyraďovacej komisie a to za predsedu komisie: posl. Evu Kozákovú, členov: posl.
JUDr. Jána Kováča, Miloša Vargu.
Poslanci OZ súhlasí s návrhom a schvaľuje vyraďovaciu komisiu na vyradenie majetku obce
v navrhovanom zložení.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
7. Interpelácia poslancov
Posl. Galgoczy – sa informoval či obecný úrad, obdŕžal a reagoval na e-mail, ktorý zaslal, kde
sa občania sťažujú, že po cintoríne sa túlajú psy.
P. starostka – tabuľa na zákaz vodenia psov bola urobená a dňa 29.05.2015 umiestnená na
plot pri cintoríne.
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8. Diskusia
Posl. Galgoczy – sa informoval, prečo poslancom OZ a každému občanovi v obci neboli
zaslané pozvánky na podujatia, ktoré organizovala kultúrno športová komisia a prečo neboli
občania pozvaní na stavanie mája.
Posl. Krištofová – reagovala na dotaz, podľa plánu kultúrno športovej komisie od posledného
obecného zastupiteľstva sa konali tieto akcie, zúčastnili sme sa divadelného predstavenia
v Trebišove, zorganizoval sa MDD, čo sa týka májovej veselice nebol záujem zo strany
občanov, pričom bol spropagovaný od obce Slanec až po mesto Sečovce, v obci boli vyvesené
plagáty a to v obchodoch, zastávke, budove OcÚ a nesúhlasila s tým, aby boli roznášané
pozvánky občanom pred každým kultúrnym podujatím.
P. Krištofová Iveta – vedúca súboru Doľinka, stavanie mája bola akcia folklórneho súboru
Doľinka.
P. starostka – občania obce boli informovaní cestou obecného rozhlasu, webovej stránky
a úradnej tabuli a má za to, že tak ako v minulostí , tento spôsob propagácie bol postačujúci a
poslanec, ktorý hlasoval za program akcií v priebehu kalendárneho roka má právo v prípade
záujmu sa akciách poriadaných obcou zúčastniť a nie je ešte potrebné každému zasielať
pozvánky.
9. Návrh na uznesenia
Predseda návrhovej komisie posl. Varga predniesol návrh na uznesenia z rokovania
obecného zastupiteľstva, ktoré poslanci schválili.
10. Záver
Pani starostka sa poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ.
Zároveň oboznámila prítomných o plánovanom termíne zasadnutia obecného zastupiteľstva,
v mesiaci september 2015 a ukončila zasadnutie OZ o 18.10 hod..

Kováčová Alena
starostka obce

Overovatelia :
Mgr. Zuzana Krištofová

......................................

Blažena Hlebašková

......................................
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