ZÁPISNICA
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce,
konaného dňa 29.03.2021 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 starostka obce pani
Alena Kováčová o 16.00 hod. Privítala všetkých prítomných a viedla zasadnutie. 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 5 poslanci, z celkového počtu 6,
pričom 1poslanec (JUDr. Galgoczy) sa ospravedlnil, teda obecné zastupiteľstvo bolo uznášania
schopné. Na rokovaní 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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľky
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 10. zasadnutia OZ dňa 14.12.2020
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Veľké Ozorovce
za rok 2020
Návrh záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020
Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2020
Doplnenie člena a voľba predsedu Komisie verejného záujmu - Uznesenia č. 11 /2018 ,bod č. 3
zo dňa 19.12.2018
Návrh na spracovanie podkladov k napísaniu knihy – monografia obce Veľké Ozorovce
Rôzne
- Informácia starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
- Informácia o úrovni triedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2020
- Informácia o opätovne podanej žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Programu obnovy
dediny“ POD 2“
Interpelácie poslancov na starostku obce
Diskusia
Záver

1a/ O programe rokovania dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie číslo 1 z 29/03-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr. Galgoczy/

Nehlasovali: 0

1b/ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. Annu Bartošovú a za členov
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návrhovej komisie: posl. Mgr. Zuzana Krištofovú a posl. JUDr. Jána Kováča.
Uznesenie číslo 2 z 29/03-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr. Galgoczy/

Nehlasovali: 0

1c / Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Miloša Vargu, posl. Jána Kačmára
O určení overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 3 z 29/03-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr. Galgoczy/

Nehlasovali: 0

1d/ Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú,
Uznesenie číslo 4 z 29/03-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr. Galgoczy/

Nehlasovali: 0

2.
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 10. zasadnutia OZ dňa
14.12.2020
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva z
predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uznesenia z 10. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného dňa 14.12.2020, boli plnené nasledovne:
Splnené úlohy: Uznesenia č. 37- 52 a 54-55/2020
V plnení:
Uznesenia 53 a 53a/2020
O informácii o plnení uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 5 z 29/03-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr. Galgoczy/

Nehlasovali: 0

3.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Veľké
Ozorovce za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce predložila v písomnej forme Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu záverečného účtu obce Veľké Ozorovce za rok 2020 /tvorí prílohu č.3 tejto
zápisnice/. Poslanci OZ obdŕžali stanovisko HK v tlačenej a elektronickej forme, ku ktorému
nemali a ani nevzniesli žiadne dotazy alebo pripomienky.
O Stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Veľké Ozorovce za rok
2020 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 6 z 29/03-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr. Galgoczy/

Nehlasovali: 0
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2020

Návrh záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok

Poslanci OZ a občania obce nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k návrhu
záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2020 /tvorí
prílohu č.4 k zápisnici/, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce v čase od
11.03.2021 do 29.03.2021 a tento obdŕžali poslanci v tlačenej a elektronickej forme dňa
24.03.2021, ku ktorému nemali a ani nevzniesli žiadne dotazy alebo pripomienky.
O návrhu záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtovom hospodárení za rok 2020
dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo7 z 29/03-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr. Galgoczy/

Nehlasovali: 0

5.

Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020
Poslanci OZ nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k Správe kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019 /tvorí prílohu č. 5 k zápisnici/, ktorú obdŕžali v
tlačenej a elektronickej forme dňa 24.03.2021.
O správe kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020 dala starostka
hlasovať.
Uznesenie číslo 8 z 29/03-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr. Galgoczy/

Nehlasovali: 0

6.

Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2020
Poslanci OZ nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k návrhu zápisu do kroniky obce
za rok 2020/tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice/. Návrh obdŕžali v tlačenej a elektronickej forme
dňa 24.03.2021, ku ktorému nemali a ani nevzniesli žiadne dotazy alebo pripomienky.
O zápise do kroniky obce za rok 2020 dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 9 z 29/03-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr. Galgoczy/

Nehlasovali: 0

7.
Doplnenie člena a voľba predsedu Komisie verejného záujmu - Uznesenie č. 11 /2018,
bod č. 3 zo dňa 19.12.2018
Komisia verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve Veľké Ozorovce je zriadená v
zmysle ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, Uznesením č. 11/2018, zo dňa
19.12.2018, kde z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca OZ Veľké Ozorovce p. Blaženy
Hlebaškovej, ktorá bola zvolená za predsedu komisie verejného záujmu, a následného nástupu
na uvoľnený mandát poslanca OZ p. Jána Kačmára, bol predložený návrh na voľbu predsedu
a doplnenie člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve vo
Veľkých Ozorovciach. O predloženom návrhu dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 10 z 29/03-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
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Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr. Galgoczy/

Nehlasovali: 0

8.
Návrh na spracovanie podkladov k napísaniu knihy – monografia obce Veľké
Ozorovce
Pani starostka obce – uviedla, že PhDr. Žadanský, CSc. a kol., pri spracovaní
monografie inej obce nazhromaždil početné množstvo materiálu z múzea v Budapešti, ktoré
pojednáva o histórii našej obce. Na základe toho ponúkol možnosť spracovania, v spolupráci
s autorským kolektívom, monografiu o obci Veľké Ozorovce, ktorá by slúžila občanom obce a
nasledujúcim generáciám, ako základ pre uchovanie kultúrneho dedičstva.
- požiadala prítomných poslancov OZ, aby sa obrátili na občanov obce, že pokiaľ disponujú
materiálmi, ktoré by mohli byť použité v tejto monografii o obci (staré fotografie, materiály zo
života a činnosti obce, ľudovú slovesnosť, ako sú rozprávky, pranostiky, príslovia, piesne
porekadlá, podoby ľudového odevu, či ľudovej architektúry z minulosti), aby prispeli
vlastnými historickými fotografiami zo spoločenských, kultúrnych či náboženských podujatí,
školských tried, športových kolektívov, dobrovoľných hasičov, ako aj svojimi informáciami
a vedomosťami k téme zapracovanej do monografii.
Posl. OZ – jednomyseľne podporili ponúknutú možnosť zo strany PhDr. Žadanského, CSc. a
kol., na spracovanie materiálov potrebných k vydaniu monografie o obci. Nakoľko takáto
príležitosť sa už nemusí opakovať a kvalitné obecné monografie budú dotvárať mozaiku
emancipovanej a ekonomicky stabilizovanej samosprávy, kde sa obyvatelia s radosťou
a hrdosťou budú hlásiť k svojim lokálnym dejinám. O spracovaní podkladov k napísaniu knihy
– monografie obce Veľké Ozorovce dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 11 z 29/03-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr. Galgoczy/

Nehlasovali: 0

9.
Rôzne
- Informácia starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
- Informácia o úrovní triedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2020
- Informácia o opätovne podanej žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Programu obnovy
dediny“ POD 2“
Pani starostka obce doplnila svoje informácie o nasledovné :
poskytnutie finančných poukážok, respirátorov + pre ženy kuchynské chňapky,
dôchodcom v obci pri príležitosti úcty ku starším
na základe podanej žiadosti bola schválená dotácia na predprimárne vzdelávanie pre
deti v MŠ vo výške 500,- Eur
na základe našej urgencie došlo k zrezaniu topoľov, vedľa objektu miestneho cintorína,
čím došlo k odstráneniu hroziaceho nebezpečenstva v prípade ich spadnutia (ohrozenie života,
ako aj majetku občanov a obcí)
obci bolo zakúpené rozmetadlo ku traktoru, /cestou firmy OZOR s.r.o. Veľké
Ozorovce,/ ktoré bude slúžiť počas zimnej údržby na posypovanie miestnych komunikácií,
chodníkov a prístupovej komunikácií ku Skládke T.K.O. Veľké Ozorovce
pravidelne každú sobotu v týždni je vykonávané testovanie občanov na COVID-19,
v priestoroch objektu kultúrneho domu v našej obci
pre občanov obce v rodinných domoch, kde žije viacero rodín, boli bezplatne dodané
plastové 120 l nádoby na komunálny odpad, vrátanie ul. Družstevnej, kde žije v rodinných
domoch viacej členov
bol upravený odvoz biolog. rozlož. odpadu zo záhrad (tráva, konáre, lístie a pod.) pre
občanov obce týždenne, spravidla vo štvrtok, v prípade nepriazne počasia, alebo iných
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okolností v piatok - oznam je vyvesený na úradnej tabuli obce, ako aj v informačnej tabuli pre
občanov pri budove Ocú Veľké Ozorovce
Pani starostka - po doplnení informácií dala hlasovať.
Uznesenie číslo 12 z 29/03-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr. Galgoczy/

Nehlasovali: 0

11.

Interpelácie a dopyty poslancov na starostu obce
Posl. Varga – reagoval na zaslanú žiadosť riešenia havarijného stavu na št. ceste v M.
Ozorovciach, kde sa taktiež vyskytol problém na moste na št. cesty, kde došlo ku prepadnutiu
časti vozovky a preto je na mieste urýchlená potreba riešenia uvedeného úseku št. cesty
poukázal na potrebu riešenia odtekania vody v objekte miestneho cintorína pri hroboch
vedľa uložených veľkokapacitných kontajneroch – terénnymi úpravami a taktiež vzhľadom na
vysokú spodnú vodu na miestnom cintoríne pri výkope hrobov, navrhol vykopať rigoly za
objektom miestneho cintorína, aby sa odviedla voda mimo cintorína, a tak došlo k zníženiu
hladiny spodnej vody
poukázal na množstvo odhodených odpadkov vedľa št. cesty smerom do obce M.
Ozorovce, pričom registroval, že zamestnanci našej obce čistili tento úsek po hranicu
katastrálneho územia obce, avšak ďalej to vyzerá zlé, a informoval sa či bol čistený aj úsek
vedľa št. cesty smerom na obec Z. Teplica
Posl. Kačmár – mimo vody na miestnom cintoríne poukázal aj na problém s dostupnosťou
k hrobom, nakoľko tieto nie sú v rovine, ale usporiadané nerovnomerne, čo bráni prístupu
k ním
taktiež poukázal na nahromadené množstvo odpadu pred mostíkom v miestnom potoku pri
rybníku/plastové fľaše, sklo a iný odpad/.
Posl. Kováč –- poukázal, na nárast zvyšovania poplatku za ulož. odpadov na skládke odpadov,
kde v r. 2018 bol poplatok 10.-Eur a v roku 2021 je na základe dosiahnutej výšky triedenia za
rok 2020 už stanovená výška poplatku 30.- Eur za uloženie odpadov na skládke odpadov
riešenie cestných rigolov vedľa št. cesty, s prechodom obcou M. Ozorovce, je potrebné
riešiť zo strany správcu komunikácie v čo najkratšom čase, nakoľko havarijný stav osadením
dopravných značiek nie je riešením a ohrozovanie vodičov prechádzajúcich týmto úsekom aj
naďalej trvá
- navrhol alternatívnu možnosť riešenia výstavby chodníkov v objekte miestneho cintorína do
budúcna, s prihliadnutím na problémy s nesprávnym usporiadaním hrobov vo väčšine radov
- pokiaľ sa týka odvádzania vody za miestnym cintorínom, už v súčasností je za objektom
miestneho cintorína vykopaný rigol na odvádzanie vody z pozemkov smerom k zadnej bránke
a taktiež je vykopaný
rigol od pozemkov v rohu objektu cintorína (vedľa zrezaných
topoľov), kadiaľ je odvádzaná voda smerom dole, do miestneho potoka, kde chcem podotknúť,
že niektorí občania pri jeho vykopávaní poukazovali na jeho zbytočnosť- javí sa potreba jeho
prehĺbenia
Pani starostka odpovedala poslancom na ich vystúpenia
bola zaslaná žiadosť pre SSC KSK Košice, ohľadom potreby riešenia vyskytujúceho sa
havarijného stavu na št. ceste prechádzajúcej obcou Malé Ozorovce, počas dažďov a pri
námraze, kde následkom pretekania a zaplavenia vodou úseku št. cesty, dochádza k situáciám
ohrozujúcim zdravie, životy a majetok občanov – vodičov , z dôvodu dlhodobého neriešenia
uvedeného havarijného stavu, zo strany správcu uvedenej komunikácie
terénne úpravy na miestnom cintoríne budú postupne prebiehať, vrátane miesta pri
hroboch popri ceste v miestnom cintoríne - vedľa uložených veľkoobjemových kontajnerov,
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kde sa voda zdržiavala a neodtekala
- zamestnanci obce doposiaľ vyčistili úsek po kríž, za obcou smerom na M. Ozorovce
a v smere na Z. Teplicu od potoka Kašín po železný stožiar vedľa zákruty št. cesty, nad
potokom Kašín
pokiaľ ide o odpad v miestnom potoku (plastové fľaše, sklo...) pred rybníkom, tak tento už
bol zamestnancami obce pozbieraný a odvezený, nakoľko som predtým osobne prechádzala
vedľa miesta a zistila som výskyt odpadu, ktorý bol následne pozbieraný a odvezený
zamestnancami obce
12.

Diskusia

Do diskusie sa z občanov neprihlásil nikto
Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila o 17.00 hod..
13.

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

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

2/ posl. Ján Kačmár

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

starostka obce: Alena Kováčová

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