ZÁPISNICA
z 13. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce,
konaného dňa 24.09.2021 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 p.
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 1 poslanec (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. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľky
2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 12. zasadnutia OZ dňa 28.06.2021
3. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za I. polrok 2021
4. Informatívna správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Veľké
Ozorovce, školský rok 2020/2021
5. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľké Ozorovce za rok 2020
6. Návrh VZN č.../2021 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školskú jedáleň pri MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ozorovce
7. Predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti
zdroja tepla OÚ a KD V. Ozorovce využitím aerotermálnej energie“
8. Zámer obce Veľké Ozorovce na vstup do občianskeho združenia Ondavské Cyklotrasy.
9. Rôzne
Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
/vodovod a kanalizácia v obci, dielo „monografia obce Veľké Ozorovce“, projekt rekonštrukcia KD,
prekrytie rigolu na ul. Novej/
10. Interpelácie a podnety poslancov
11. Diskusia
12. Záver

1a/ O programe rokovania dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie číslo 25 z 24/09-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /Galgoczy/

Nehlasovali: 0

1b/ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. JUDr. Jána Kováča, za členov
návrhovej komisie: posl. Annu Bartošovú a posl. Jána Kačmára
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Uznesenie číslo 26 z 24/09-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 /Galgoczy/

Nehlasovali: 0

1c / Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla: posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú, posl.
Miloša Vargu. O návrhu overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 27 z 24.09.2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 /Galgoczy/

Nehlasovali: 0

1d/ Starostka obce určila za zapisovateľku p. Ivetu Giertlovú.
Uznesenie číslo 28 z 24/09-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 /Galgoczy/

Nehlasovali: 0

2.
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 12. zasadnutia OZ
dňa 28.06.2021
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva z
predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce konaného dňa 28.06.2021 boli plnené nasledovne:
Splnené úlohy: Uznesenia č. 13 – 20, 22, 24/ 2021,
V plnení:
Uznesenia č. 21 a 23/2021.
O informácii z plnenia uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 29 z 24/09- 2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/.
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /Galgoczy/

Nehlasovali: 0

3.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za I.
polrok 2021
Poslanci OZ nepredložili a nevzniesli pripomienky k Správe kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2021 /tvorí prílohu č. 3 k zápisnici/, ktorú obdŕžali v
tlačenej a elektronickej forme dňa 20.09.2021. O správe kontrolnej činnosti Hlavného
kontrolóra obce za I. polrok 2021 dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 30 z 24/09-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /Galgoczy/

Nehlasovali: 0

4.
Informatívna správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
Veľké Ozorovce, školský rok 2020/2021
Poslanci OZ nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k Informatívnej správe o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Veľké Ozorovce, školský rok 2020/2021, ktorú
obdŕžali v tlačenej a elektronickej forme dňa 20.09.2021 /tvorí prílohu č. 4 k zápisnici/. O
Informatívnej správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Veľké
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Ozorovce, školský rok 2020/2021, dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 31 z 24/09-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /Galgoczy/

Nehlasovali: 0

5.
Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľké Ozorovce
za rok 2020
Poslanci OZ nepredložili a nevzniesli pripomienky k Správe o plnení úloh Komunitného
plánu sociálnych služieb obce Veľké Ozorovce za rok 2020, ktorú obdŕžali v tlačenej a
elektronickej forme dňa 20.09.2021 /tvorí prílohu č. 5 k zápisnici/. O Správe o plnení úloh
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľké Ozorovce za rok 2020 dala starostka
hlasovať.
Uznesenie číslo 32 z 24/09-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /Galgoczy/

Nehlasovali: 0

6.
Návrh VZN č.../2021 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školskú jedáleň
pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ozorovce
Návrh VZN č.2./2021 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školskú jedáleň pri
MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ozorovce /tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice./. Návrh
VZN a dôvodovú správu poslanci obdŕžali v tlačenej forme a osobne dňa 20.09.2021, bol
zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce od 10.09.2021 do 24.09.2021, do
dnešného dňa zo strany občanov obce a poslancov neboli doručené pripomienky ani návrhy.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu VZN č.2/2021.
O návrhu VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školskú jedáleň pri MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ozorovce dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 33 z 24/09 -2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /Galgoczy/

Nehlasovali: 0

7.
Predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie pre projekt „Zníženie energetickej
náročnosti zdroja tepla OÚ a KD V. Ozorovce využitím aerotermálnej energie“
Návrh predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti
zdroja tepla OÚ a KD V. Ozorovce využitím aerotermálnej energie“, poslanci obdŕžali
v elektronickej a tlačenej forme dňa 20.09.2021, spolu s technickou správou a schémou návrhu
možného riešenia - zapojenia kotolne Ocú a KD . /tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice./
Uznesenie č. 34 z 24/09 -2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /Galgoczy/

Nehlasovali: 0

8.

Zámer obce Veľké Ozorovce na vstup do občianskeho združenia Ondavské Cyklotrasy.
Zámerom je vstup obce Veľké Ozorovce do založeného občianskeho združenia Ondavské
Cyklotrasy, ktorého úlohou je v spolupráci všetkých obcí a miest, katastrami ktorých je plánovaná
cyklotrasa Ondava. Úlohou občianskeho združenia je koordinácia a proces výstavby cyklotrás
v regiónoch spájajúcich historické a kultúrne oblasti Zemplína, Domaše a Tokaja v okolí rieky
3

Ondava, dotýkajúcich sa okresov Vranov n/Topľou, Michalovce a Trebišov. /tvorí prílohu č. 8 tejto
zápisnice./
Uznesenie č. 35 z 24/09 -2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /Galgoczy/

Nehlasovali: 0

9.

Rôzne
Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
Pani starostka - doplnila informáciu, že dielo monografia obce je spracované, avšak po kontrole zo
strany určených poslancov, doplnení údajov + fotografií – bol rukopis predložený vydavateľovi
- vzhľadom na potrebu riešenia už podaných žiadostí, ktoré je potrebné spolufinancovať zo strany obce,
navrhuje posunúť realizáciu prekrytia otvoreného rigola na ul. Novej na ďalší rok.

- uviedla problémy zo strany obce, ktoré súvisia so zberom, odvozom a uložením biologicky
rozložiteľného odpadu z verejných priestranstiev, parku, cintorína, rovnako s údržbou verejných
priestranstiev, nakoľko obec nemá dostatok pracovníkov potrebných na realizáciu týchto činností a
zo strany ÚPSVaR Trebišov bolo pre obec poskytnuté 1 pracovné miesto, formou dohody od
01.01.2021 na dobu 9 mesiacov. Ak sa situácia s poskytovaním pracovných miest od 01.01.2022
nezmení, bude potrebné uvažovať o vytvorení pracovného miesta pre občana obce, /z radov
občanov vedených na úrade práce/ a to formou dohody, na obdobie kalendárneho roka ,od začiatku
jari do jesene, s tým, že v rozpočte na rok 2022 budú schválené finančné prostriedky na jeho mzdu.
- informovala o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia firmy Ozor s.r.o. v Košiciach dňa
28.09.2021 – z dôvodu zmeny konateľa spoločnosti
- informovala, že vzhľadom na potrebu prípravy rozpočtu obce na rok 2022, je možnosť pred jeho
predložením na schválenie v mesiaci december sa stretnúť a navrhované pripomienky doplniť
- informovala poslancov o účastí na zvolanom stretnutí primátora Trebišova na MsÚ Trebišov so
starostami obcí, z dôvodu zámeru zrušenia Nemocnice s poliklinikou v Trebišove, s prijatým
záverom - podpisovanie petície zo strany občanov obce proti zrušeniu nemocnice
- informovala o čistení otvorených rigolov zamestnancami obecných služieb, medzi záhradami od
ul. Obchodnej smerom k ul. Alejovej, ako aj za záhradami na ul. Hlavnej – na základe žiadostí
občanov
Poslanci OZ k predneseným informáciám starostky obce o činnosti obce od posledného
zastupiteľstva nevzniesli pripomienky, starostka obce o nich dala hlasovať. /tvorí prílohu č. 9 tejto
zápisnice./
Uznesenie č. 36 z 24/09 -2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

10.
11.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /Galgoczy/

Nehlasovali: 0

Interpelácie poslancov na starostku obce
Do interpelácie poslancov na starostku obce sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Diskusia

- posl. Kováč - v objekte miestneho cintorína boli využité betónové poklopy z náhrobných
pomníkov, ktoré boli uložené do zeme, od studne smerom ku zadnej bráne – z dôvodu spevnenia
plochy, po ktorej je možné prechádzať aj v prípade nepriazne počasia
- nakoľko sa občanom obce vykonáva pravidelný odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (lístie,
tráva, konáre ...) pracovníkmi miestnych obecných služieb pomocou obecného traktora,
minimalizuje sa tak pálenie tohto odpadu zo strany občanov v obci a zamedzuje sa znečisťovaniu
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životného prostredia
- navrhol, aby bol pre občanov na ul. Družstevnej pristavený veľkokapacitný kontajner z dôvodu
vývozu odpadu z tejto lokality a zamedzeniu vytvárania čiernych skládok
- posl. Krištofová – navrhla zvážiť možnosť osadenia dopravného zrkadla na križovatke ulíc Nová
– Alejová, kvôli lepšej prehľadnosti – výhľadu
- pani starostka – k návrhu posl. Krištofovej na potrebu osadenia dopravného zrkadla na križovatke
ul. Nová – Alejová nemám námietky, javí sa však potreba osadenia dopravného zrkadla aj na
križovatke ulíc Alejová –Mar. Námestie – Cintorínska. Finančné náklady na ich realizáciu bude
potrebné zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2022.
- prítomní poslanci na zasadnutí OZ sa vyjadrovali k odzneným pripomienkam a predneseným
návrhom, ktoré boli v rámci diskusie rozoberané. K predneseným návrhom neboli vyslovené
výhrady a bol vyslovený súhlas so stretnutím k vypracovaniu, príp. vzneseniu návrhov a
pripomienok k rozpočtu obce na rok 2022
12.

Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila o 17.38 hod..
Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová .............................................
podpis

Overovatelia: 1/ posl. Mgr. Zuzana Krištofová

2/ posl. Miloš Varga

starostka obce: Alena Kováčová

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

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