ZÁPISNICA
zo 7. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce,
konaného dňa 16.03.2020 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 (pán Varga) sa ospravedlnil z dôvodu práceneschopnosti, teda obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Z účasti na rokovaní sa ospravedlnila Hlavná
kontrolórka obce Veľké Ozorovce, z dôvodu práceneschopnosti.
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.
13.

Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľky
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo 6. zasadnutia OZ dňa 16.12.2019
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce
za rok 2019
Návrh Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
Správa kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019
Návrh zápisu do kroniky obce za roky 2018 - 2019
Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí v roku 2020
Návrh plánu investičných akcií v obci Veľké Ozorovce v roku 2020
Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
obce k 31.12.2019
Rôzne
a.) Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
b) Informácia o úrovní triedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2019
c) Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácií
Interpelácie poslancov na starostku obce
Diskusia
Záver

1a/ O programe rokovania dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie číslo 1 zo 16/03-2020- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5
Proti:...0
Zdržal sa:...0
Neprítomný:...1 /Varga/
Nehlasovali:...0
1b/ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú a za
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členov návrhovej komisie: posl. JUDr. Martina Galgoczyho a posl. JUDr. Jána Kováča.
Uznesenie číslo 2 zo 16/03-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5

Proti:...0

Zdržal sa:...0

Neprítomný:...1 /Varga/

Nehlasovali:...0

1c / Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Blaženu Hlebaškovú, posl.Annu Bartošovú
O určení overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 3 zo 16.03.2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5
Proti:...0
Zdržal sa:...0
Neprítomný:...1 /Varga/
Nehlasovali:...0
1d/ Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú,
Uznesenie číslo 4 zo 16/03-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5
Proti:...0
Zdržal sa:...0
Neprítomný:...1 /Varga/
Nehlasovali:...0
2.
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo 6. zasadnutia OZ dňa
16.12.2019
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva z
predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného dňa 16.12.2019 boli plnené nasledovne:
Splnené úlohy: Uznesenia č. 50 až 60/2019
O informácii o plnení uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 5 zo 16/03-2020– tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/.
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5
Proti:...0
Zdržal sa:...0
Neprítomný:...1 /Varga/
Nehlasovali:...0
3.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké
Ozorovce za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce predložila v písomnej forme Stanovisko hlavného kontrolóra obce k
návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce za rok 2019 /tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice/.
Poslanci OZ nemali a ani nevzniesli žiadne dotazy a pripomienky k stanovisku.
O Stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce za rok
2019 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 6 zo 16/03-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5
Proti:...0
Zdržal sa:...0
Neprítomný:...1 /Varga/
Nehlasovali:...0
4.
Návrh Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok
2019
Poslanci OZ a občania obce nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k návrhu Záverečného
účtu obce Veľké Ozorovce a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2019 /tvorí prílohu č.1
k zápisnici/, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce v čase od
10.03.2020 do 16.03.2020 a ktorý obdŕžali aj poslanci v tlačenej a elektronickej forme dňa
10.03.2020. O Návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtovom hospodárení za
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rok 2019 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo č. 7 zo 16/03-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5
Proti:...0
Zdržal sa:...0
Neprítomný:...1 /Varga/
Nehlasovali:...0
5.
Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019
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 10.03.2020.
O správe kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019 dala starostka
hlasovať.
Uznesenie číslo 8 zo 16/03-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5
Proti:...0
Zdržal sa:...0
Neprítomný:...1 /Varga/
Nehlasovali:...0
6.
Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2019
Poslanci OZ nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k návrhu zápisu do kroniky obce za rok
2019. O zápise do kroniky obce za rok 2019 dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 9 zo 16/03 -2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5

Proti:...0

Zdržal sa:...0

Neprítomný:...1 /Varga/

Nehlasovali:...0

7.
Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí v roku 2020
Poslanci OZ nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k návrhu plánu kultúrnych a športových
podujatí v roku 2020. O návrhu plánu kultúrnych a športových podujatí v roku 2020 dala
starostka hlasovať.
Uznesenie č. 10 zo 16/03 -2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5
Proti:...0
Zdržal sa:...0
Neprítomný:...1 /Varga/
Nehlasovali:...0
8.
Návrh plánu investičných akcií v obci Veľké Ozorovce v roku 2020
Poslanci OZ nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k návrhu plánu investičných akcií v obci
Veľké Ozorovce v roku 2020. O návrhu plánu investičných akcií v roku 2020 dala starostka
hlasovať.
Uznesenie č. 11 zo 16/03 -2020- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5
Proti:...0
Zdržal sa:...0
Neprítomný:...1 /Varga/
Nehlasovali:...0
9.
Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
obce ku 31.12.2019
Poslanci OZ nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k Správe o výsledku inventarizácie
majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2019.
O Správe o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce k
31.12.2019 dala starostka obce hlasovať.
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Uznesenie č. 12 zo 16/03 -2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5
Proti:...0
Zdržal sa:...0
Neprítomný:...1 /Varga/
Nehlasovali:...0
10
Rôzne
10 a) Informácia starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
Poslanci OZ nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k informácii starostky obce o činnosti
obce od posledného zastupiteľstva a preto starostka obce dala o tejto informácii hlasovať.
Uznesenie č. 13 zo 16/03 -2020- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5
Proti:...0
Zdržal sa:...0
Neprítomný:...1 /Varga/
Nehlasovali:...0
10 b) Informácia o úrovní triedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2019
Poslanci k informácií o úrovní triedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2019 nepredložili, ani
nevzniesli pripomienky a preto starostka obce dala o tejto hlasovať.
Uznesenie č. 14 zo 16/03 - 2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5
Proti:...0
Zdržal sa:...0
Neprítomný:...1 /Varga/
Nehlasovali:...0
10 c) Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácií
Poslanci k informácií o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácií obci nepredložili, ani nevzniesli
pripomienky a preto starostka obce dala o tejto hlasovať.
Uznesenie č. 15 zo 16/03 -2020- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:...5
Proti:...0
Zdržal sa:...0
Neprítomný:...1 /Varga/
Nehlasovali:...0
10 d) Stretnutie Ing. Pijakom Pavlom, konateľom spoločnosti Alvest Mont s.r.o, na základe
ponuky, ohľadom možnosti realizácie projektu výstavby kanalizácie v tunajšej obci.
Poslanci OZ k predloženej ponuke, ohľadom návrhu na vypracovanie štúdie, ktorá určí trasy
a celkovú dĺžku kanalizácie – teda určí kvantitu a kvalitu kanalizácie v obci Veľké Ozorovce,
potrebnú k príprave obstarávania systémom „Naprojektuj a postav“ - vyjadrili svoje stanoviská:
Posl. Galgoczy – ponuka zo strany Alvest Mont s.r.o. je podľa jeho názoru na všetky potrebné veci
k vypracovaniu štúdii v súčasnej dobe zbytočná, nakoľko či už pri vypracovaní novej, alebo
aktualizácii existujúcej projektovej dokumentácii, ktorú obec má, bude opätovne projektant všetky
vyjadrenia a stanoviská vyžadovať a pokiaľ nie je isté, že kedy sa bude tento projekt realizovať, sú
časové termíny na platnosť všetkých stanovísk a vyjadrení, ako aj stavebného povolenia časovo
ohraničené, takže v súčasnej dobe to nie je potrebné riešiť. Vzhľadom na už vypracovanú
projektovú dokumentáciu, ktorá je zrejme autorizovaná, je vhodnejšie riešenie jej aktualizácia,
nakoľko je to finančne menej nákladné ako vypracovanie novej.
Posl. Kováč – obec má vypracované 2 varianty projektovej dokumentácie a to na kanalizáciu
s vlastnou ČOV a na tlakovú do ČOV v Sečovciach, kde vzhľadom na časový úsek, sa nejaví
v súčasností potreba riešiť vypracovanie novej projektovej dokumentácie s vyjadreniami
a stanoviskami, vrátane stavebného povolenia, nakoľko všetky uvádzané dokumenty sú časovo
obmedzené. Navrhuje riešiť aktualizáciu projektovej dokumentácie vtedy, keď to bude potrebné pre
realizáciu projektu.
Ostatní prítomní poslanci sa stotožnili s navrhovanými stanoviskami zo strany posl. Galgoczyho
a Kováča a preto zo strany poslancov OZ k tomuto návrhu nebolo prijaté uznesenie.
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11. Interpelácie a dopyty poslancov na starostu obce z OZ konaného dňa 16.03.2020
Pani starostka odpovedala na vznesené požiadavky z predošlých zasadnutí OZ posl. Vargom:
- ohľadom potreby úpravy stromu – duba, v objekte miestneho cintorína, z dôvodu ohrozovania
náhrobných pomníkov, bolo zo strany obce dňa 14.marca 2020 vykonané orezanie konárov na dube
v objekte cintorína
- o vykonávanie osvety zo strany obce pri triedení odpadov, zamestnancami obce bol roznesený do
každej domácnosti „Zvozový kalendár 2020“ na odvoz triedeného odpadu, s označením
jednotlivých druhov odpadu, kde je presne vyšpecifikovaný druh odpadu patriaci do tejto skupiny
odpadu a taktiež je uvedený druh odpadu, ktorý do tejto skupiny nepatrí. Taktiež letáky ohľadom
separácie odpadu sú zverejnené na tabuli „Oznamy“ pri obecnom úrade, ako aj na Web stránke
obce, kde je taktiež odkaz (link firmy Naturpack) ohľadom separácie odpadov.
posl. Kováč – vyslovil návrh, na potrebu zapracovania nových zmien a doplnkov do územného
plánu (ÚP) obce, nakoľko od doby jeho vypracovania už uplynulo 13 rokov, a aj v súlade s platnou
legislatívou je potrebné v stanovenom časovom horizonte tento ÚP prehodnocovať a dopĺňať s tým,
že bude potrebné v maximálne možnej miere osloviť občanov, aby vzniesli svoje pripomienky na
doplnenie ÚP ako aj využitie pripomienok zo strany stavebného úradu, ale aj s potrebou zahrnutia
ďalších pozemkov v intraviláne obce do pásma, s možnosťou rozšírenia realizácie výstavby
rodinných domov, bytových domov, podnikateľskej zóny a pod..
posl. Galgoczy – je pravdou, že podľa stavebného zákona by mala obec každé štyri roky vykonávať
prehodnotenie ÚP obce a preto bude potrebné v maximálnej miere zapracovať všetky potrebné
zmeny a doplnky s perspektívou ich ďalšieho využitia do budúcna, nakoľko aj podľa rozsahu zmien
a doplnkov sa hradí projektantovi odmena za ich zapracovanie do ÚP.
pani starostka – návrh na prehodnotenie a doplnenie ÚP obce sa javí, ako potrebný, s tým, že zo
strany stavebnej komisie, poslancov OZ, ako aj občanov obce, v súlade s platnou legislatívou, by sa
uvedená vec mohla riešiť po plánovanom zasadnutí OZ v mesiaci jún - vzhľadom na mimoriadnu
situáciu. Taktiež informovala poslancov OZ o prijatých opatreniach v tunajšej obci v súvislosti
s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. K obdŕžanej aktualizácii projektovej dokumentácie zo strany
projektanta na prívodný vodovodný rad - vodovod do obce, boli predložené návrhy na doplnenie
projektovej dokumentácie, z dôvodu potreby rozšírenia napojenia o nové rodinné domy a dom
smútku v obci, ktoré nie sú zahrnuté v projekte a pre potrebu zosúladenia projektu s už vykonanou
ROEP v tunajšej obci v rokoch 2008 až 2012.
12.
Diskusia
Do diskusie sa z občanov neprihlásil nikto
13.
Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončila o 16.55 hod..
Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová .............................................
podpis
Overovatelia: 1/ posl. Blažena Hlebašková

2/ posl. Anna Bartošová

starostka obce: Alena Kováčová

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