ZÁPISNICA
zo 4. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 27.08.2019 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 5 poslanci, z celkového počtu 6, takže bolo uznášania schopné.
Rokovania sa zúčastnila hlavná kontrolórka obce Veľké Ozorovce. Ospravedlnený poslanec JUDr.
Martin Galgoczy.
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 navrhnutým programom rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania obecného zastupiteľstva 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 3. zasadnutia OZ dňa 04.06.2019
3. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre Materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Veľké Ozorovce
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za I. polrok 2019
5. Informatívna správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Veľké
Ozorovce, školský rok 2018/2019
6. Informatívna správa o činnosti skládky TKO - OZOR s.r.o. Veľké Ozorovce a závery zo
zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti Ozor. s.r.o. zo dňa 03.07.2019
7. Príkaz starostky obce na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku obce
8. Rôzne
a) Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
b) Zateplenie budovy materskej školy Veľké Ozorovce- dotácia
c) Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k domu smútku v objekte miestneho cintorína-

dotácia
d) Prejednanie žiadosti o zabezpečení laboratórnych meraní dioxínov na skládke OZOR
s.r.o
9. Interpelácie poslancov na starostku obce
10. Diskusia
11. Záver

k bodu 1a: Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Ozorovce
schvaľuje
Program rokovania obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach uvedeného v pozvánke
Uznesenie číslo 22 z 27/08-2019- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
Nehlasovali:

0

b./ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. JUDr. Jána Kováča
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a za členov návrhovej komisie: posl. Blaženu Hlebaškovú a posl. Miloša Vargu
Uznesenie číslo 23 z 27/08-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
Nehlasovali:

0

c./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Annu Bartošovú, posl. Zuzanu
Krištofovú
Za určenie overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 24 zo 27/08-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
Nehlasovali:

0

d./ Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú
Uznesenie číslo 25 zo 27/08-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania :
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
Nehlasovali:

0

2.

Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 3. zasadnutia OZ dňa 04.06.2019
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva
z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Uznesenia v plnení: uznesenie č.21/2019
Splnené úlohy: uznesenia obecného zastupiteľstva 11 – 20 zo 04.06.2019
O informácii o plnení uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 26 z 27/08-2019– príloha č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1

Nehlasovali:

0

3.
Návrh VZN obce Veľké Ozorovce č. 1/2019 o určení výšky príspevku pre Materskú
školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ozorovce
Poslanci OZ nepredložili pripomienky k návrhu VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku pre
Materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ozorovce /tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice/.
Materiály o určení výšky príspevku pre Materskú školu obdŕžali dňa 21.08.2019 v tlačenej a
elektronickej forme. Návrh bol zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce od
02.08.2019 do 26.08.2019. Zo strany občanov neboli doručené pripomienky.
Poslanci OZ nemali dotazy a pripomienky k predloženému k návrhu VZN č.1/2019 o určení
výšky príspevku pre Materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ozorovce .
O predloženom návrhu VZN dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 27 z 27/08-2019– príloha č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1

4.

Nehlasovali:

0

Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za 1. polrok

2019
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 predložila Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za I. polrok 2019, ktorú poslanci OZ obdŕžali
v tlačenej forme dňa 21.08.2019 /tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice/. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy
a pripomienky k preloženej správe.
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O predloženej správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za I.
polrok 2019, dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 28 z 27/0-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0
5.
Informatívna správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
Veľké Ozorovce, školský rok 2018/2019.
Pani
starostka – predložila v písomnej forme poslancom OZ Informatívnu správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Veľké Ozorovce v školskom roku
2018/2019 /tvorí prílohu č. 4 k zápisnici/, ktorú predložila riaditeľka MŠ.
O predloženej informatívnej správe dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo č. 29 z 27/08-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/ Výsledky
hlasovania:
Za: 5
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0
6.
Informatívna správa o činnosti skládky TKO- OZOR s.r.o. Veľké Ozorovce a závery zo
zasadnutia valného zhromaždenia spoločností Ozor s.r.o. zo dňa 03.07.2019
Pani starostka – predložila poslancom OZ v písomnej forme Informatívnu správu o činnosti
skládky TKO - OZOR s.r.o. Veľké Ozorovce, ktorú predložila konateľka p. Ing. Eva Čudková, ako aj
závery zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločností OZOR s.r.o. konaného dňa 03.07.2019. /tvorí
prílohu č.5 tejto zápisnice./
Posl. JUDr. Ján Kováč, ktorý na základe splnomocnenia zastupoval obec spolu s hlavnou kontrolórkou
obce p. Ing. Kačmárovou na zasadnutí valného zhromaždenia, doplnil k jednotlivým prejednávaným
bodom svoje návrhy, ktoré predniesol na valnom zhromaždení, ako aj nesúhlasné stanovisko
k zvyšovaniu imania spoločnosti a znížením podielov spoločníkov.
O informatívnej správe a o záveroch zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločností Ozor
s.r.o. zo dňa 03.07.2019 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 30 z 27/08-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0

7.

Príkaz starostky obce na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku obce k 29.11.2019
Pani starostka – oboznámila poslancov OZ s „Internou smernicou obce Veľké Ozorovce pre
uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov“ a určila pre vykonanie fyzickej inventarizácie
majetku obce Veľké Ozorovce k 29.11.2019 v zmysle § 6 ods. 3 a v súlade s § 29 a 30 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení zloženie jednotlivých komisií. /tvorí prílohu č. 6 tejto
zápisnice/ Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácií a vysporiadaní
inventarizačných rozdielov, bude predložený na rokovanie a schválenie obecnému zastupiteľstvu
spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce.
Poslanci OZ nemali ďalšie dotazy a pripomienky k správe.
O príkaze starostky obce na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku obce k 29.11.2019
Uznesenie číslo 31 z 27/08-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0
8.

Rôzne
- Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva /tvorí
prílohu č. 7 k zápisnici/
O informácii starostky o činnosti obce dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 32 z 27/08-2019 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
Nehlasovali:

0
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- Zateplenie budovy materskej školy – dotácia
Pani starostka – informovala poslancov OZ o schválení dotácie na zateplenie budovy
materskej školy, schválenej na základe rozhodnutia MŽP SR o poskytnutí podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu vo výške 87 411.- Eur so spolufinancovaním zo strany obce vo výške
5 % z hodnoty projektu t.j. 4600,91.-Eur.
O informácií o poskytnutej dotácii so spolufinancovaním vo výške 5 % z hodnoty projektu
dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 33 zo 27/08-2019 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0
- Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k domu smútku v objekte miestneho cintorína
- dotácia
Pani starostka – informovala poslancov OZ o schválení dotácie na rekonštrukciu prístupovej
komunikácie k domu smútku v objekte miestneho cintorína. Dotácia bola poskytnutá na základe
uznesenia vlády č. 216 zo dňa 15.05. 2019 vo výške 10 000,- Eur, ako aj účelová dotácia zo strany
Ministerstva financií SR vo výške 13 000,- Eur, so spolufinacovaním rozdielu medzi dotáciami
a hodnotou ceny projektu na základe výsledku verejného obstarávania, zo strany obce, z rezervného
fondu.
Posl. Kováč - predseda stavebnej komisie - oboznámil poslancov OZ s odporúčaním, stavebnej
komisie, ktorá po predložení predpokladanej hodnoty uvedenej investičnej akcie, odporúča
rekonštrukciu prístupovej cesty realizovať pokladkou zámkovej dlažby po vykonaní verejného
obstarávania, s termínom ukončenia realizácie do 30.06.2020.
O informáciách o poskytnutých dotáciách, so spolufinancovaním zo strany obce do výšky
hodnoty projektu na základe výsledku verejného obstarávania dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 34 zo 27/08-2019 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0
Prejednanie žiadosti o zabezpečenie laboratórnych meraní dioxínov na skládke TKO
OZOR s.r.o Veľké Ozorovce.
Pani starostka –informovala poslancov OZ o žiadosti pána Zvrškovca, o zabezpečenie
laboratórnych meraní dioxínov na skládke TKO Ozor. s.r.o. Veľké Ozorovce.
Pani starostka – k uvedenej žiadosti boli zo strany Ozor s.r.o. poskytnuté hodnoty meraných látok, ktoré
je povinná skládka TKO vykonávať v súlade s platnou legislatívou a to porovnaním za obdobie
posledných 3 rokov, ktoré nevykazujú prekračovanie stanovených hodnôt. Uvedené rozbory, budú
zverejnené na webovom sídle obce, ako aj na informačnej tabuli obce. Pokiaľ ide o zabezpečenie
laboratórnych meraní dioxínov, na základe žiadosti obce, tak za vykonanie týchto meraní by obec musela
zaplatiť pomerne vysokú sumu /cca.3 000.-Eur./
K uvedenej žiadostí prebehla medzi jednotlivými poslancami diskusia, kde si poslanci jednotlivo
vyjadrili svoje názory, avšak pri hlasovaní o zabezpečenie laboratórnych meraní, poslanci neodsúhlasili,
aby obec zabezpečila takéto merania, pričom sa zhodli, že v prípade potreby takéhoto merania sa môžu
v budúcnosti takéto merania vykonať.
O žiadosti pána Zvrškovca o zabezpečenie laboratórnych meraní dioxínov na skládke TKO Ozor
s.r.o Veľké Ozorovce dala starostka obce hlasovať- /2 proti , 3 sa zdržali /.
Uznesenie číslo 35 zo 27/08-2019 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0
Oprava výtlkov na miestnej komunikácii ul. Nová
Pani starostka – nakoľko na ul. Novej od štátnej cesty za križovatku ul. Nová – Obchodná sa
nachádzajú na miestnej komunikácií výtlky, na ktoré upozorňujú občania, ako aj poslanci a v položke
na rok 2019 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnych komunikácií,
navrhujem vykonať opravu tejto častí miestnej komunikácie tzv. tryskovou metódou.
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O oprave výtlkov na miestnej komunikácií ul. Nová dala starostka obce hlasovať
Uznesenie číslo 36 z 27/08- 2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
Nehlasovali:

0

9.

Interpelácie a podnety poslancov
Posl. Varga – občania sa dotazujú , kedy sa bude pokračovať v realizácii prekrytia otvoreného
rigolu na ul. Novej .
Pani starostka – vzhľadom na to , že v priebehu realizácie došlo k tomu, že neznámy občan /pisateľ/ sa
sťažoval na postup a realizáciu už započatej investičnej akcie na ul. Novej, tak vyvstali problémy,
ktoré doposiaľ bránia pokračovaniu v postupe prác, tak ako boli schválené.
Posl. Kováč – pokiaľ sa pisateľ domnieva, že svojim podaním poškodil samosprávu obce, tak opak je
pravdou, škodí občanom obce na ul. Novej, ktorých sa realizácia prekrytia rigolu bezprostredne
dotýka a žiadajú jej dokončenie.
Posl. Varga – prečo je nutné hlásiť požiadavku na odvoz odpadu na skládku TKO Veľké Ozorovce zo
strany občanov obce na tunajší OcÚ a prečo nie je možné vyvážať odpad na skládku aj v sobotu.
P. starostka – je pravdou, že vozidlá firmy Kosit vozia odpad na skládku aj v sobotu a aj počas
ukončenia prevádzky v priebehu týždňa, nakoľko, ako vlastníci skládky TKO Veľké Ozorovce si
určujú podmienky prevádzky a vývozu na uvedenej skládke. Zo strany obce bola zadaná požiadavka
na spoločnosť OZOR s.r.o o vydanie súhlasu, aby občania obce, ktorí vykonávajú rozsiahlejšie
búracie práce na dome, alebo vykonávajú obmenu strechy, resp. občania pracujúci v priebehu týždňa
tak, že im z časového hľadiska nevyhovuje, aby počas doby prevádzky skládky TKO mohli odviesť
odpad. Spoločnosti OZOR s.r.o. bola avizovaná požiadavka, aby im to bolo v priestoroch skládky
umožnené počas soboty do 12:00 hod. s tým, že cestou obce by sa táto požiadavka uplatnila
v posledný deň v týždni t.j. v piatok, pred dňom uskutočnenia vývozu.
Posl. Bartošová – nakoľko zo strany starostky bol predložený návrh na opravu výtlkov na ul. Novej, či
zo strany firmy, ktorá bude realizovať rozvody optickej siete v obci nedôjde k poškodeniu miestnych
komunikácií.
Posl. Kováč – na základe vydaného rozhodnutia zo strany obce, firma ktorá žiadala o vydanie súhlasu
na realizáciu umiestnenia rozvodov optických káblov v obci, nemala požiadavku na vykonanie
prekopávok ciest, ale všetky rozvody po obci sa budú vykonávať podvŕtavaním pod miestnymi
komunikáciami, chodníkmi alebo parkoviskami.

10.

Diskusia
Pani starostka – otvorila diskusiu, poslanci OZ a prítomní občania obce nemali žiadne
príspevky do diskusie.
11.

Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, po ktorom
zasadnutie OZ ukončila o 17:28 hod.
Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka:
Iveta Giertlová .....................................
Podpis
Overovatelia zápisnice :
1/ posl. Anna Bartošová

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

2/ posl. Mgr. Zuzana Krištofová .............................................
podpis
AlenaKováčová
starostka obce
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