Zápisnica
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach, ktoré sa konalo dňa
14. decembra 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, Miloš Varga, Mgr. Zuzana Krištofová, Eva Kozáková, Blažena Hlebašková
a hlavná kontrolórka obce Veľké Ozorovce Ing. Mária Kačmárová, ospravedlnený poslanec:
JUDr. Martin Galgoczy. Rokovania sa zúčastnili členovia komisii OZ: 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.
Správa starostky obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva
3.
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018
a Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Veľké Ozorovce.
4.
Návrh Dodatku č. 4 ku VZN obce Veľké Ozorovce č. 6/2009 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ.
5.
Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Veľké Ozorovce č. 3/2011 o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Ozorovce.
6.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I.
polrok 2016.
7.
Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2016.
8.
Návrh plánov práce komisií na rok 2016
9.
Rôzne /žiadosti, návrhy, sťažnosti/
10.
Interpelácia poslancov
11.
Diskusia
12.
Návrh na uznesenia
13.
Záver
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov:
6
Celkový počet prítomných poslancov:
5
Za:
5
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
Za zapisovateľku bola zvolená Iveta Giertlová – pracovníčka obecného úradu. Za
overovateľov zápisnice boli zvolení posl.: Mgr. Zuzana Krištofová a Blažena Hlebašková.
Voľba návrhovej komisie: preds.: posl. Eva Kozáková, členovia: posl. JUDr. Ján Kováč
a Miloš Varga.
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Hlasovanie:
Celkový počet poslancov:
6
Celkový počet prítomných poslancov:
5
Za:
5
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
2.
Správa starostky obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Starostka obce podala informáciu o plnení uznesení z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva, v ktorej konštatovala, že prijaté uznesenia č. 54 - 63/2015 boli splnené,
prípadne sa plnia.
3.
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018
a Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Veľké Ozorovce.
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu rozpočtu Príjmy
a výdavky na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018 (viď príloha č. 1) a k Stanovisku
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Veľké Ozorovce (viď príloha č.2), ktoré
obdŕžali v tlačenej forme dňa 08.12.2015 a zároveň ktoré boli zverejnené na úradnej tabuli
obce a web stránke od 30.11.2015 do 14.12.2015.
Poslanci OZ nemali pripomienky a dotazy a schválili Návrh rozpočtu príjmy
a výdavky a zobrali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
na rok 2016 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2018.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov:
6
Celkový počet prítomných poslancov:
5
Za:
5
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
4.
Návrh Dodatku č. 4 ku VZN obce Veľké Ozorovce č. 6/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ.
Poslanci a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu Dodatku č. 4 ku VZN obce
Veľké Ozorovce č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školskej jedálne pri MŠ, (viď príloha č. 3), ktorý obdŕžali v tlačenej forme dňa
08.12.2015 a tento bol zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke od 30.11.2015 do
14.12.2015.
Poslanci OZ nemali pripomienky a dotazy a schválili návrh Dodatku č. 4 ku VZN č.
6/2009.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov:
6
Celkový počet prítomných poslancov:
5
Za:
5
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
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Proti:
Zdržal sa hlasovania:

0
0

5.
Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Veľké Ozorovce č. 3/2011 o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké
Ozorovce.
Poslanci a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu Dodatku č. 2 ku VZN obce
Veľké Ozorovce č. 3/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Veľké Ozorovce (viď príloha č. 4), ktorý obdŕžali v tlačenej
forme dňa 08.12.2015 a tento bol zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke od
30.11.2015 do 14.12.2015. Dôvodová správa (viď prílohu č. 5).
P. starostka – navrhla najnižšiu sadzbu poplatku vo výške 0,015 € za 1 kg drobného
stavebného odpadu.
Poslanci OZ súhlasili s navrhovaným poplatkom 0,015 € za 1 kg drobného stavebného
odpadu.
Poslanci OZ nemali pripomienky a dotazy a uzniesli sa na vydaní návrhu Dodatku č. 2
ku VZN č. 3/2011.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov:
6
Celkový počet prítomných poslancov:
5
Za:
5
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
6.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I.
polrok 2016
Poslanci a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2016 (príloha č. 6), ktorý obdŕžali
v tlačenej forme dňa 08.12.2015 a tento bol zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke
od 30.11.2015 do 14.12.2015.
Poslanci OZ nemali pripomienky a dotazy a schválili predložený návrh Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2016.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov:
6
Celkový počet prítomných poslancov:
5
Za:
5
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
7.
Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok
2016.
Poslanci OZ nemali návrhy a zmeny a schválili návrh predloženého Plánu zasadnutí
obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2016. (príloha č. 7)
Hlasovanie:
3

Celkový počet poslancov:
6
Celkový počet prítomných poslancov:
5
Za:
5
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
8.

Návrh plánov práce komisií na rok 2016
Poslanci OZ nemali návrhy na zmeny a predložený Plán stavebnej komisie, Verejného
poriadku a ŽP, Kultúrno – športovej na rok 2016 schválili. (príloha č. 8,9,10)
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov:
6
Celkový počet prítomných poslancov:
5
Za:
5
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
9.

Rôzne /žiadosti, návrhy, sťažnosti/

9.1. Informácia starostky obce od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva (viď.
príloha č.11)
9.2. P. Krištofová Iveta - odborná referentka OcU, prečítala Dôvodovú správu k návrhu
úpravy rozpočtu obce na rok 2015, rozpočtové opatrenie č. 3.(viď. príloha č.12)
Poslanci OZ nemali pripomienky a schválili návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2015,
rozpočtové opatrenie č. 3.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov:
6
Celkový počet prítomných poslancov:
5
Za:
5
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
9.3. Na základe schváleného uznesenia OZ č. 58/2015 zo dňa 16.11.2015 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 z parcely registra „E- KN“ p. č. 269/4 o výmere
726 m2 a parcela č. 112/4 o výmere 112 m2, druh pozemku – ostatné plochy v k.ú. Veľké
Ozorovce, ktoré sú vo vlastníctve obce a pre obec sú nevyužiteľné. (viď príloha č.13)
Predmetné pozemky žiadatelia dlhodobo užívajú bez námietok právoplatného vlastníka, sú
priľahlými pozemkami k pozemkom a rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov
nehnuteľností na ul. Hlavnej od č. 39 do č.d. 44, Veľké Ozorovce /Jozef Hoľan, Peter Hoľan,
Milan Hoľan, Anna Romanová, Viera Jakabová, Viera Fedorčáková, Eva Tamášová/.
Navrhnutá celková výška predajnej ceny 10.-eur za predmetné pozemky bola stanovená pre
kupujúcich v rade I – V t.j. /5 krát po 2 €/.
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Posl. Kováč - ide o novovytvorené pozemky registra „C-KN“ na základe geometrického
plánu G1-354/2015 z parcely registra „E- KN“ p. č. 269/4 o výmere 726 m2 a parcela č. 112/4
o výmere 112 m2, druh pozemku – ostatné plochy, ktoré sú pre obec nevyužité. Žiadatelia
priľahlých pozemkov v minulosti previedli bezplatne pozemky, ktorých boli majiteľmi do
vlastníctva obce, na ktorých je vystavané multifunkčného ihriska.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s navrhovanou cenou a schválili priamy odpredaj
majetku obce, potrebnou 3/5 väčšinou všetkých prítomných poslancov na zasadnutí, ako aj
návrh kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov:
6
Celkový počet prítomných poslancov:
5
Za:
5
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
9.4
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvy na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR, kde preplatenie finančných
prostriedkov je 100%, obec môže opätovne požiadať dotáciu na vybudovanie kamerového
systému, podopatrenie 7.4, ako aj na rekonštrukciu chodníka a prekrytie rigolu na ul.
Mariánske námestie – podopatrenie 7.2. P. starostka požiadala o stanovisko predsedu
stavebnej komisie.
Posl. Kováč – rekonštruoval, by sa chodník + dažďová kanalizácia podľa navrhnutej
projektovej dokumentácie, kde chodník je navrhnutý z betónovej zámkovej dlažby a doposiaľ
otvorený rigol by sa osadil do spevnenej plochy chodníka - odvodňovací žľab so 4
kanalizačnými šachtami. Cesta na uvedenom úseku by sa po realizácii zrekonštruovala.
Posl. Varga – podotkol, že v úseku plánovanej rekonštrukcie chodníkov sú telekomunikačné
káble.
Posl. Kováč- pozdĺž cesty na ul. Mariánske námestie, kde je navrhovaná rekonštrukcia sú
umiestnené podzemné vedenia, kde pred začiatkom realizácie rekonštrukcie je povinnosť
vyžiadať si vyjadrenia od správcov sietí všetkých jestvujúcich podzemných vedení a až po ich
vyjadrení resp. vytýčení bude možné začať s realizáciou projektu, poprípade dozorom počas
výkopových prác.
P. starostka – Ministerstvo financií SR, vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov do 31.03.2016, kde by obec požiadala o finančné
prostriedky na rekonštrukciu v Kultúrnom dome /zníženie stropov a výmena podlahy/.
Poslanci OZ nemali námietky a schválili vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratné
finančné prostriedky z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov:
6
Celkový počet prítomných poslancov:
5
Za:
5
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
5

9.5
P. starostka - v banke je potrebné zmeniť podpisové vzory z dôvodu zmeny zástupcu
starostky obce, pre styk s bankou sú potrebné vždy 2 podpisy spolu s pečiatkou a to Kováčová
Alena, JUDr. Ján Kováč a Iveta Krištofová.
Poslanci OZ nemali námietky a schválili navrhované osoby pre styk s bankou.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov:
6
Celkový počet prítomných poslancov:
5
Za:
5
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
10.

Interpelácia poslancov
Posl. Krištofová – navrhla zvýšenie platu starostky obce o 20 %, /272 €/v súlade s § 4
ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. od 1.1.2016, nakoľko starostka obce má doposiaľ schválený iba
zákonom stanovený základný plat 1360 €.
Posl. Kozáková – navrhla odmenu pre zástupcu starostky obce za mimoriadnu prácu
v zmysle Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ v obci Veľké Ozorovce zo dňa
01.12.2014 vo výške 200 €.
Posl. Hlebašková - navrhuje odmeny poslancom – predsedom komisií a členom
komisií z radov poslancov v celkovej výške 450 € /6 x 75 €/.
Posl. Kováč - navrhol mesačnú odmenu vo výške 10%, od 01.01.2016 v súlade s § 18c
odst. 5 zákona SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre hlavnú
kontrolórku obce.

Poslanci OZ schválili starostke obce zvýšenie platu o 20 %, zástupcovi starostky obce
mimoriadnu odmenu, ako aj odmeny pre poslancov OZ – predsedom komisií a členom
komisií a hlavnej kontrolórke obce Veľké Ozorovce v navrhovanej výške.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov:
6
Celkový počet prítomných poslancov:
5
Za:
5
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
Posl. Kováč - predseda stavebnej komisie informoval OZ o prebiehajúcich investičných
akciách, ako aj plánovaných investičných akciách v roku 2016
Posl. Krištofová – navrhla na Silvestra pred budovou Kultúrneho domu podávanie
Silvestrovského punču pred príchodom Nového roka so začiatkom o 23.30 hod.
Starostka obce – požiadala počas Vianočných sviatkov a Silvestra komisiu verejného poriadku
a životného prostredia o zvýšenú aktivitu.
11.

Diskusia
Z prítomných občanov obce nikto nepožiadal o vystúpenie v diskusii.

12.

Návrh na uznesenia
6

Predsedníčka návrhovej komisie posl. Eva Kozáková predniesla návrh na uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré poslanci schválili.
13.

Záver
Pani starostka sa poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ, za
vykonanú prácu v kalendárnom roku 2015 a popriala všetkým poslancom, členom komisií
a ich rodinám Šťastné a veselé Vianoce a úspešný vstup do Nového roku a tým ukončila
zasadnutie OZ o 17.44 hod..

Kováčová Alena
starostka obce

Overovatelia:
Mgr. Zuzana Krištofová

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

Blažena Hlebašková

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