ZÁPISNICA

z 15. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 14.03.2018 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 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,
takže bolo uznášania schopné. Rokovania sa zúčastnila hlavná kontrolórka obce Veľké
Ozorovce.
Taktiež starostka obce upovedomila prítomných, že zo zasadnutia OZ sa robí zvukový
záznam.
Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. Poslanci súhlasili s programom rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach
1. Otvorenie

2.
3.
4.
5.
6.
7.

a)
8.
9.
10.

a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľky
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo 14. zasadnutia OZ dňa
11.12.2017
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Návrh Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017
Návrh VZN č. 1/2018 o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
obce a o číslovaní budov v obci Veľké Ozorovce
Rôzne
Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
Interpelácie a dopyty poslancov na starostku obce
Diskusia (dotazy, občanov a práv. osôb)
Záver
a./ O programe rokovania dala starostka obce hlasovať:

Uznesenie číslo 1 zo 14/03-2018- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
b./ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú a za
členov návrhovej komisie: posl. Blaženu Hlebaškovú a posl. JUDr. Jána Kováča
Uznesenie číslo 2 zo 14/03-2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
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Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali: 0

c./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Evu Kozákovú, posl. Miloša
Vargu.
Za určenie overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 3 zo 14/03-2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
d./ Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú
Uznesenie číslo 4 zo 14/03-2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania :
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
2.
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo 14. zasadnutia OZ dňa
11.12.2017
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva oboznámila poslancov starostka obce.
Uznesenia v plnení: Splnené úlohy: uznesenia obecného zastupiteľstva 39 - 53 z 11/12-2017
O informácii o plnení uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 5 zo 14/03-2018– príloha č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
3.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké
Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Hlavná kontrolórka obce predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 /tvorí prílohu
č.2 tejto zápisnice/. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k stanovisku.
O Stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 6 zo 14/03-2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
4.
Návrh Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok
2017
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu Záverečného účtu
obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 /tvorí prílohu č. 3 k zápisnici/,
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ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce v čase od 26.02.2018
14.03.2018 a tento obdŕžali aj poslanci v tlačenej forme dňa 07.03.2018.
Pani starostka – navrhla použiť zostatok finančných operácii v sume 75 307,96,- Eur
tvorbu rezervného fondu, ktorý bude použitý na vybudovanie Odvodňovacieho systém
odvádzanie povrchových a dažďových vôd od rodinných domov ul. Nová od č.d. 126 –
č.d. 160 .
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky.

do
na
na
po

O návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce, rozpočtového hospodárenia za rok
2017 a použitie zostatku finančných operácií v sume 75 307,96,- Eur na tvorbu rezervného
fondu dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo č. 7 zo 14/03-2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017
Podľa § 18f ods.1 písm. e) zák. č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hlavný kontrolór obce predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému
zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za II.polrok 2017 /tvorí prílohu
č. 4 tejto zápisnice/.
Posl. Galgoczy – sa informoval či obec má prijaté VZN o dotáciách
P. starostka – obec má prijaté VZN o poskytovaní dotácií.
Poslanci OZ nemali ďalšie dotazy a pripomienky k správe.

5.

O predloženej správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II.polrok 2017
dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 8 zo 14/03-2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
6.
Návrh VZN č. 1/2018 o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev obce a o číslovaní budov v Obci Veľké Ozorovce
Posl. Galgoczy – poukázal na to, že v návrhu VZN č.1/ 2018 o určovaní a zmenách ulíc a
iných verejných priestranstiev obce a o číslovaní budov v obci Veľké Ozorovce sú uvádzané
ustanovenia, ktoré účinnosťou zákona č.70/2018 Z.z. dňom 1.4.2018, menia a dopĺňajú zákon
č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a odporučil návrh VZN
z rokovania presunúť na nasledujúce rokovanie OZ.
Posl. Kováč – je možné navrhované VZN prijať aj v predloženej podobe, avšak následne po
zmene a doplnení zák. č.369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, by
bolo potrebné prijať dodatok, ktorým by sa zmeny vo VZN upravili s platnou legislatívou od
01.04.2018, ale taktiež navrhol presunúť schválenie VZN na ďalšie zasadnutie OZ.
Poslanci OZ súhlasili s tým, aby prejednanie návrhu VZN č.1/20182018 o určovaní a
zmenách ulíc a iných verejných priestranstiev obce a o číslovaní budov v obci Veľké
Ozorovce bolo presunuté na najbližšie zasadnutie OZ.
7.

Rôzne
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a./ Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
/tvorí prílohu č. 5 k zápisnici/
O informácii starostky o činnosti obce dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 9 zo 14/03-2018 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
b./ Informácia o schválení štatútu MAS Sečovský región a možnostiach čerpania dotácií
z Programu rozvoja vidieka.

P. starostka - Miestna akčná skupina Sečovský región, ktorej členom je aj obec Veľké
Ozorovce, má už schválený štatút a má možnosť čerpať dotácie z Programu rozvoja vidieka.
Vzhľadom na to, že dotácia pre každú MAS sa rozdeľuje podľa schváleného kľúča medzi
jednotlivých členov, za našu obec bola daná požiadavka na čerpanie dotácie pre realizáciu
projektu - zníženie stropu a zateplenie v sále kultúrneho domu, so zabudovaním
vzduchotechniky.
O informácií o schválení štatútu MAS Sečovský región a možnostiach čerpania dotácií
z Programu rozvoja vidieka dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 10 zo 14/03-2018 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
c./ Prejednanie návrhu Dohody o cene za zneškodňovanie odpadu skládkovaním
medzi firmou OZOR s.r.o., Skládka TKO Veľké Ozorovce a Obcou Veľké Ozorovce .
P. starostka - vzhľadom k tomu, že obec nemá uzatvorenú dohodu o cene za zneškodňovanie
odpadu skládkovaním na Skládke TKO vo Veľkých Ozorovciach, bol zo strany firmy OZOR
s.r.o. predložený návrh „Dohody o cene za zneškodňovanie odpadu skládkovaním č.005OR/
SKL/2018 medzi firmou OZOR, s.r.o. Skládka TKO Veľké Ozorovce a obcou Veľké
Ozorovce. Nakoľko od roku 2008 doteraz nebola podpísaná dohoda o cene za
zneškodňovanie odpadu, predložila firma Ozor s.r.o. návrh dohody o cene pre akcionárov, na
obdobie od 01.04.2018 do 31.12.2018. Spoločnosť má záujem podporiť pre potreby v obci,
aktivity na úseku odpadového hospodárstva a iné. Návrh dohody bol predložený poslancom
OZ .
Posl. Varga – či sa navrhovaná cena za uložený odpad bude týkať aj iných obcí,
P. starostka – navrhovaná cena bude platiť pre obec Veľké Ozorovce,
P. Hradilová – podotkla , že cena za uloženie odpadu nebola menená 20 rokov,
P. starostka – predloženým návrhom ceny za uloženie odpadu dôjde k miernemu navýšeniu
za uložený odpad, ale nie u každého druhu odpadu, pričom vo viacerých druhoch odpadu je
navrhnuté zníženie ceny,
Posl. Kováč- podotkol, že zo strany firmy Kosit, ktorá prevzala skládku TKO v našej obci
pravidelne pre obec vyplácaný poplatok za odpad, nie ako tomu bolo v minulosti. Taktiež sa
javí seriózne a ústretové jednanie zo strany konateľky firmy p. Ing. Čudkovej, vo vzťahu
k obci, ako aj snaha pomôcť obci na úseku odpadového hospodárstva, ale aj v iných
činnostiach. Od doby prevádzkovania skládky TKO firmou Kosit sa vybudovala nájazdová
cesta v areáli skládky. Taktiež sú dodržiavané pravidlá prevádzkovania, pričom v sobotu
a nedeľu je zabezpečené stráženie objektu skládky TKO strážnou službou,
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P. Hradilová – podotkla , že občania obce môžu nosiť odpad na skládku TKO aj v sobotu do
16:00 hod..
Poslanci OZ nemali ďalšie dotazy a pripomienky k navrhovanej Dohode o cene.
O návrhu Dohody o cene za zneškodňovanie odpadu skládkovaním medzi firmou OZOR
s.r.o., Skládka TKO Veľké Ozorovce a Obcou Veľké Ozorovce dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 10 zo 14/03-2018 – 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

P.starostka – na 14.zasadnutí OZ posl. Varga upozornil na zlomený konár vŕby
v miestnom parku a na odpadky v odvodňovacom rigole na ul. Družstevnej, kde zlomený
konár bol odstránený a rigol na ul. Družstevnej bol pracovníkmi obecných služieb vyčistený.
Posl. Kováč – informoval prítomných poslancov OZ o tom, že bola podaná žiadosť na RUVZ
Trebišov, na zmenu užívania častí stavby na Ocú a kultúrny dom, nakoľko obec má možnosť
požiadať o čerpanie dotácií cestou združenia MAS z programu rozvoja vidieka, ale nakoľko
na LV č.558 nie je zapísaný KD, iba Ocú (druh stavby – administratívna budova), obec by
nemohla požiadať o čerpanie dotácii. Po vydaní záväzného stanoviska zo strany RUVZ
Trebišov, sa vykonajú požadované stavebné úpravy na zmenu v užívaní stavby, pre potreby
vydania rozhodnutia k zapísaniu zmeny užívania stavby na odbore katastra, ako aj ku
schváleniu súhlasu na prevádzkovanie priestorov KD (prevádzkový poriadok).
9.

Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré
ukončila o 17:26 hod..

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová .............................................
podpis

Overovatelia: 1/ posl. Eva Kozáková

2/ posl. Miloš Varga

Starostka obce: Alena Kováčová

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

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