Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach, ktoré sa konalo dňa
16. novembra 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 a hlavná kontrolórka obce Veľké Ozorovce Ing. Mária
Kačmárová. Rokovania sa zúčastnil člen komisie OZ: Stanislav Valkošák, ospravedlnení: Ing.
Ivan Megyesi, Ján Laban, Marián Kačurák a Mária Hradilová.
p. Starostka oboznámila prítomných s návrhom programu obecného zastupiteľstva. Prítomní
poslanci súhlasili s programom obecného zastupiteľstva. 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. Prezentácia firiem NATUR – PACK, a.s. a ENVI-PAK, a.s.
3. Aktuálne informácie
4. Rôzne
5. 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. Eva Kozáková a Blažena Hlebašková
Voľba návrhovej komisie: pred.: posl. Mgr. Zuzana Krištofová, čl.: posl. JUDr. Ján Kováč
a Miloš Varga,
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.

Prezentácia firiem NATUR – PACK, a.s. a ENVI-PAK, a.s.
Starostka obce privítala zástupcov firiem NATUR –PACK a.s. Bratislava p. Petra
Čuru a ENVI-PAK, a.s Bratislava p. Mgr. Róbert Gyorgya. Na základe schváleného zákona č.
75/2015 Z.z. o odpadoch a o zemne a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť
od 01.01.2016, majú obce povinnosť mať uzatvorené zmluvy s firmou, ktorá sa zaoberá
odpadovým hospodárstvom. Zástupcovia firiem odprezentovali prítomným poslancom OZ,
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akou formou sa bude realizovať zákon v praxi.Na záver sa p. starostka poďakovala zástupcom
firiem za ich prezentácie. Poslanci OZ zobrali na vedomie prezentácie a schválili podpísanie
zmluvy s firmou NATUR – PACK , a.s.
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
3.

Aktuálne informácie
Aktuálne informácie starostky obce od posledného zasadnutie obecného zastupiteľstva
- viď príloha č. 2
4.
Rôzne
4.1. Na základe schváleného uznesenia OZ č. 52/2015 zo dňa 14.09.2015 bol zverejnený
Zámer predaj pozemku – osobitný zreteľ v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, parcely registra „C- KN“ p. č. 653/1 o výmere
2177 m2, ktorý je vo vlastníctve obce a pre obec je nevyužiteľný. /viď príloha č.3/ Predmetný
pozemok žiadatelia – obyvatelia bytového domu na ul. Novej č.d. 265 dlhodobo užívajú bez
námietok právoplatného vlastníka, je priľahlým pozemkom k pozemku a bytovému domu vo
vlastníctve žiadateľov. Navrhnutá výška predajnej ceny za predmetný pozemok bola
stanovená 1,68 EUR / m2 /,t.j. celkom 3657,36,- EUR.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s navrhovanou cenou a schválili priamy odpredaj
majetku obce, potrebnou 3/5 väčšinou všetkých prítomných poslancov na zasadnutí .
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
4.2. Majitelia nehnuteľností na ul. Hlavnej od č. 39 do č.d. 44, Veľké Ozorovce /Eva
Tamášová, Viera Fedorčáková, Viera Jakabová, Anna Romanová, Jozef Hoľan, Peter Hoľan,
Milan Hoľan/ podali žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce na LV č. 943,
registra „E-KN“ časť z parcely č. 269/4 o výmere 726 m2 a parcela č. 112/4 o výmere 112
m2, druh pozemku – ostatné plochy a v k.ú. Veľké Ozorovce ./viď príloha č. 4/
Poslanci OZ nemali pripomienky a schválili zverejnenie zámeru predať majetok obce Veľké
Ozorovce, časť parcely č.269/4, reg. „E-KN“ pozemok o výmere 726 m2, druh pozemku ostatné plochy a parcela č. 112/4, reg. „E-KN“ pozemok o výmere 112 m2, druh pozemku ostatné plochy. /viď príloha č.5/
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
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4.3. P. Krištofová Iveta - odborná referentka OcU, prečítala Dôvodovú správu k návrhu
úpravy rozpočtu obce na rok 2015, rozpočtové opatrenie č. 2./viď. príloha č.6 /
Poslanci OZ nemali pripomienky a schválili návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2015,
rozpočtové opatrenie č. 2.
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
4.4. Na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona obec poskytne na šk. rok. 2015/2016 finančné prostriedky
na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ. Obec finančné
prostriedky na záujmové vzdelávanie dostáva v rámci podielových daní čo činí na jedno dieťa
65 €. Na základe obdŕžaných zoznamov, ktoré obci boli zaslané zo strany CVČ a Futbalového
klubu Zemplínska Teplica, finančné prostriedky na jednotlivých žiakov sú poukazované na
základe dochádzky, ktoré zasielajú jednotlivé CVČ po podpísaní zmlúv.
Poslanci OZ nemali pripomienky a schválili poskytnutie finančných prostriedkov z výnosu
dane fyzických osôb na zabezpečenie záujmových aktivít detí s trvalým pobytom v obci
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
4.5. Obci Veľké Ozorovce boli Úradom vlády SR pridelené finančné prostriedky vo výške
25 000 EUR, schválené uznesením vlády SR, na výstavbu dvoj garáže pre obecnú techniku,
techniku PO a dostavbu oddychovej zóny a multifunkčného ihriska. Výstavba montovanej
dvoj garáže je plánovaná na parcele. č. 367, ktorá je vo vlastníctve obce, pri obecnom úrade.
/viď príloha č. 7/
Poslanci OZ nemali pripomienky a schválili výstavbu dvoj garáže pre obecnú techniku,
techniku PO, dostavbu oddychovej zóny a multifunkčného ihriska.
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
4.6. P. starostka informovala o možných cenových ponukách na príslušenstvo k traktoru –
kosačku – mulčovač a snehový pluh, ktoré taktiež poslanci OZ, obdŕžali elektronicky dňa
23.09.2015./viď príloha č. 8/ Požiadala predsedu stavebnej komisie o vyjadrenie.
Posl. Kováč - informoval, že k traktoru pre potreby obce je potrebné zakúpiť ešte ďalšie
príslušenstvo, a to závažia na zadné kolesá, mulčovač a snehový pluh, na kosenie verejného
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priestranstva a odprátavanie snehu na obecných komunikáciách, čím by sa ušetrili finančné
prostriedky.
Poslanci OZ schválili zakúpenie príslušenstva - snehový pluh SB-Z, mulčovač MTR a závažia
na zadné kolesá pre traktor T503 ST vo vlastníctve obce.
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
4.7. Starostka navrhla, pre potreby obce zakúpiť výkonnú elektrocentrálu.
Posl. Kováč, ako predseda stavebnej komisie, informoval, že elektrocentrála je pre obec
potrebná, môže sa využiť počas výpadku elektrickej energie, alebo pri opravách na verejnom
priestranstve obce, kde nie je možnosť napojenia sa na elektrinu.
Poslanci OZ schválili zakúpenie výkonnej elektrocentrály, pre potreby obce Veľké Ozorovce
na základe trhovej ponuky.
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
4.8. Starostka – na zasadnutí OZ dňa 14.09.2015 požiadala poslancov OZ, aby si pripravili
návrhy investičných aktivít, ktoré bude potrebné zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2016.
Posl. Varga - navrhuje zakúpenie - výmenu autobusových zastávok a vybudovanie
kamerového systému.
Posl. Kováč – rekonštrukcia ciest ul. Nová, Mariánske námestie, ul. Poľná ,ul. Hlavná
smerom na ul. Rybníkovú a ku hnojisku pokladkou asfaltu, dokončenie odvodnenia cesty na
ul Novej, rekonštrukcia parkoviska pred OcU, rekonštrukcia budovy verejného sociálneho
zariadenia pri OcÚ /fasáda, strecha, sociálne zariadenie - interiér, spojenie s garážou,
vybudovanie chodníka a prekrytie rigola na Mariánskom námestí /od kostola po križ. ul.
Alejovej /rekonštrukcia prístupovej panelovej cesty, ako aj výstavba chodníkov na cintoríne,
zakúpenie pre folklórny súbor Doľinka časti ku krojom /košele, vesty/.
Posl. Varga – navrhol opätovne požiadať o výstavbu domových čističiek odpadových vôd.
P. starostka – vybudovanie domových čističiek odpadových vôd obci Okresný úrad Trebišov,
odbor životného prostredia, neodsúhlasí t.j. nevydá stavebné povolenie a súhlas na výstavbu.
Poslanci OZ už nemali žiadne návrhy a p. starostka ukončila diskusiu k tomuto bodu.
5.
Diskusia
Posl. Varga – navrhuje orezať stromy – topole na cintoríne.
P. starostka – topole nie sú na pozemkoch obce a majitelia sa v minulosti vyjadrili že,
s orezaním stromov nesúhlasia.
– v pivnici pod budovou OcÚ je potrebné omietnuť steny nakoľko od výstavby budovy
doposiaľ neboli tieto práce vykonané.
- dňa 13.12.2015 t. j. v nedeľu sa budú v obci konať Vianočné pastorále, na ktoré pozvala
všetkých prítomných poslancov OZ a členov komisie.
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– informovala posl. Galgoczyho, ohľadom jeho dotazu na predošlom OZ, ohľadom výšky
ceny na výstavbu bytového domu.
Posl. Kozáková – podotkla , že má sťažnosť od občanov obce ohľadom prejazdu nákladných
vozidiel po ul. Obchodnej na skládku TKO Veľké Ozorovce v oboch smeroch.
Posl. Kováč – v uvedenej veci sa koná, pričom v smere od skládky chýba dopr. značka zákaz
vjazdu nákladných vozidiel a na ul. Obchodnej je dopr. značka poškodená, preto požiadame
p. Hradilovú na skládke TKO, aby do doby osadenia a výmeny dopravných značiek
upozornila vodičov nákladných vozidiel, na dodržiavanie zákazu prejazdu po ul. Obchodnej.
6.

Záver
Pani starostka sa poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ.
Zároveň oboznámila prítomných o plánovanom termíne zasadnutia obecného zastupiteľstva,
dňa 14.12. 2015 a ukončila zasadnutie OZ o 18.48 hod..

Kováčová Alena
starostka obce

Overovatelia :
Eva Kozáková
Blažena Hlebašková

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