ZÁPISNICA
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 25.03.2019 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 navrhovaného programu rokovania, voľba návrhovej
komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce otvorila starostka obce p.
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 6 poslanci,
z celkového počtu 6, takže bolo uznášania schopné. Rokovania sa zúčastnila aj hlavná
kontrolórka obce Veľké Ozorovce.
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. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľky
2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 1. zasadnutia OZ dňa 19.12.2018
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce
za rok 2018
4. Návrh Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
5. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2018
6. Rôzne
a/ Informácia vedenia spoločnosti OZOR s .r .o. Skládka TKO Veľké Ozorovce o stave imania
a návrhu riešenia
b/ Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
7. Interpelácie poslancov na starostku obce
8. Diskusia
9. Záver

a./ O programe rokovania dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie číslo 1z 25/03-2019- 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. Annu Bartošovú a za členov
návrhovej komisie: posl. JUDr. Martina Galgoczyho a posl. JUDr. Jána Kováča.
Uznesenie číslo 2 z 25/03-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
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c./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú, posl.
Blaženu Hlebaškovú,
O určení overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 3 z 25/03-2019 - 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 z 25/03-2019 - 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 z 1. zasadnutia OZ dňa
19.12.2018
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva oboznámila poslancov starostka obce. Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného dňa 19.12.2018 boli plnené nasledovne:
Úlohy v plnení: žiadne
Splnené úlohy: Uznesenia č. 6 až 20/2018
O informácii o plnení uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 5 z 25/03-2019– 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 za rok 2018
Hlavná kontrolórka obce predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce za rok 2018 /tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice/.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k stanovisku.
Posl. Galgoczy – sa informoval ohľadom dlhodobej pohľadávky p. Koršalovej Evy, či nie je
už premlčaná t.j. či je potrebné ju viesť
P. Kačmarová, hlavná kontrolórka - vymáhanie pohľadávky naďalej rieši exekútor.
Posl. Galgoczy - podľa jeho vedomostí exekučné konanie bolo pozastavené pred dvoma
rokmi
P. starostka – nemám vedomosť o tom, že by exekúcia bola pozastavená, ale naposledy bola
vymožená finančná čiastka pred dvoma rokmi
O Stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce
za rok 2018 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 6 z 25/03-2019 - 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
2018
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu Záverečného účtu
obce Veľké Ozorovce a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2018 /tvorí prílohu č. 4
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k zápisnici/, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce v čase od
07.03.2019 do 25.03.2019 a ktorý obdŕžali aj poslanci v tlačenej a elektronickej forme dňa
20.03.2019
Pani starostka – navrhla použiť zostatok finančných operácii v sume 27 671,37,- Eur na
tvorbu rezervného fondu, ktorý bude použitý na prekrytie otvoreného rigola od rodinných
domov ul. Nová od č.d. 138 – po č.d. 160, rekonštrukciu objektu kultúrneho domu a OcÚ,
rekonštrukciu objektu MŠ, rekonštrukciu objektu domu smútku s prístupovou cestou a obecné
komunikácie.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky.
O Návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok
2018 a použitie zostatku finančných operácií v sume 27 671,37,- Eur na tvorbu rezervného
fondu dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo č. 7 z 25/03-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
5.

Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2018
Poslanci OZ nepredložili pripomienky k Správe kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za II. polrok 2018 /tvorí prílohu č. 5 k zápisnici/, ktorú obdŕžali v tlačenej a
elektronickej forme dňa 22.03.2019.
Poslanci OZ nemali ďalšie dotazy a pripomienky k správe.
O správe kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2018 dala
starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 8 z 25/03-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
6.

Rôzne
a./ Informácia vedenia spoločnosti OZOR s .r .o. Skládka TKO Veľké Ozorovce o stave

imania a návrhu riešenia.
Dňa 20.03.2019 bol poslancom OZ predložený materiál na rokovanie OZ, spolu s listom od

spoločnosti OZOR s.r.o Košice – „Oznámenie o stave vlastného imania a návrh riešenia“, a
požiadala poslancov OZ, aby ste sa k návrhu spoločnosti OZOR vyjadrili, nakoľko je potrebné
k tomuto prijať stanovisko obce.
Posl. Galgoczy – požiadal starostku obce o vyjadrenie sa k návrhu riešenia
P. starostka – obec nemá toľko finančných prostriedkov, aby navýšila imanie spoločnosti OZOR s.r.o. zo
strany obce a taktiež poslanci Mestského zastupiteľstva Sečovce nesúhlasili s navýšením imania.
Posl. Galgoczy - v zápisnici zo zasadnutia MsZ Sečovce poslanci odmietli navýšiť imanie spoločnosti
OZOR s.r.o. mestom Sečovce, pričom súčasný stav je taký, že firma KOSIT ma vyše 63 % a obec Veľké
Ozorovce a mesto Sečovce majú spolu vyše 36 %. Podľa obchodného zákonníka, ak dôjde k navýšeniu
imania spoločnosti OZOR s.r.o, táto bude mať viac, ako dvojtretinovú väčšinu všetkých hlasov, čo jej
samotnej bude postačovať na schválenie rozhodnutí na Valnom zhromaždení spoločníkov, ktoré je
najvyšším orgánom spoločnosti
Posl. Varga – ako sa k tomu postavilo mesto Sečovce
Posl. Galgoczy – postavili sa k tomu tak, že odmietli
Posl. Bartošová - vzniesla otázku, či má obec zobrať pôžičku a zadlžiť sa na úkor spoločnosti OZOR
s.r.o.
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Posl. Galgoczy- navrhuje odmietnuť zvýšenie imania
Posl. Kováč - navrhuje, aby sa hlasovalo s tým, že nesúhlasíme s navýšením imania zo strany spoločníka
– obce Veľké Ozorovce
O navýšení imania spoločnosti OZOR s.r.o, spoločníkom – obcou Veľké Ozorovce, dala starostka
hlasovať. Poslanci OZ nesúhlasili s navýšením imania spoločnosti OZOR s.r.o, spoločníkom – obcou
Veľké Ozorovce.

Uznesenie číslo 9 z 25/03-2019 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

b./ 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 10 z 25/03-2019 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
7.

Interpelácie a dopyty poslancov na starostku obce

Posl. Galgoczy – ako, predseda komisie životného prostredia a verejného poriadku
obdŕžal list od p. Zvrškovca, ktorý bol adresovaný p. starostke. Týka vysokého množstva
dusičnanov v studniach občanov obce. Uvedený problém sa netýka len p. Zvrškovca, ale
väčšiny obce, pričom nevie či si dávajú robiť občania rozbor vody a preto by chcel poprosiť
o informovanie t.j. možnosť využitia dňa, kedy je možné dať si urobiť rozbor vody na zistenie
množstva dusičnanov bezplatne, ako aj možnosť vykonania osvety zo strany obce
s upozornením na pravidelnosť kontroly vody v studniach, pretože kvalita vody je podstatná.
Taktiež požadoval zabezpečenia prívodu pitnej vody do obce výstavbou obecného vodovodu.
P. starostka - podotkla, že občania vedia, že si môžu dať urobiť rozbor vody, nakoľko sú
podávané informácie v masovokomunikačných prostriedkoch, ale nie je problém do budúcna
zabezpečiť osvetu aj na úradnej tabuli - oznamom, ako aj rozposlaním letáčikov. Občan má,
ako vlastník studne, povinnosť starať sa o to, aby mal kvalitnú vodu k čomu slúžia aj rôzne
filtre a zariadenia na zníženie obsahu dusičnanov vo vode. Zo strany obce je vykonávaný
pravidelný rozbor vody v MŠ a OcU, kde na základe vykonaných opatrení sú výsledky
v súlade s požiadavkami Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.247/2017 Z .z..
Zo strany starostov združenia obcí Z. Teplica, V. Ozorovce, M. Ozorovce a Zbehňov, bolo
uskutočnené v mesiaci február 2019 pracovné stretnutie s riad. Východosl. vodárenskej
spoločnosti a .s. Košice, kde bolo dohodnuté, že na základe už vypracovaného projektu na
prívod vodovodného radu do uvedených obcí v združení a po prepracovaní potrebných zmien
v projektovej dokumentácii, tiež vybavení už neplatných povolení, vrátanie stavebného, bude
podaná žiadosť na realizáciu vodovodu do obce s napojením smerom od obce Dargov.
Posl. Bartošová – navrhuje spracovať informáciu pre občanov, o možností bezplatného
využitia rozboru vody v studniach na zistenie množstva dusičnanov. Taktiež podotkla, že keď
jej zo strany RÚVZ Trebišov bola braná vzorka vody zo studne, tak bolo povedané, že za
kvalitu a stav studne zodpovedá jej majiteľ
Posl. Varga – z jednej strany letáka môže byť osveta k separovaniu odpadu a na druhej strane
osveta k vode - možnosti bezplatného využitia rozboru vody v studniach na zistenie množstva
dusičnanov
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P. starostka - osvetu na separovanie odpadu v obci má robiť firma NATUR-PAC a.s.,
Bratislava, s ktorou máme podpísanú zmluvu, ale nevidí problém, aby sa vykonávala osveta
aj zo strany obce
Posl. Kováč - v minulosti p. MVDr. Dzuro, vyčistil studne v materskej škôlke a pri obecnom
úrade a je potrebné poukázať aj na tú skutočnosť, že poniektorí občania nevedia kedy boli ich
studne čistené a či vôbec, preto sú niekedy výsledky dusičnanov v studní vysoké a taktiež
záleží aj od uskladnenia nežiadúcich druhov odpadu v blízkostí studní, ktoré môžu mať
následne pri dažďoch vplyv na znečisťovanie studní, resp. výskyt vysokého obsahu
dusičnanov.
Posl. Galgoczy – poukázal na neporiadok v okolí sklady TKO smerom k lesíku a št. ceste
P. starostka – zo strany zamest. obec. služieb bolo vykonané vyzbieranie odpadu smerom od
hranice katastrálneho územia od obce Z. Teplica a M. Ozorovce, ku ktorému dochádza
opakovane v prípade silného vetra.
8.

Diskusia
Do diskusie sa z občanov neprihlásil nikto.

9.

Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila o 17:07 hod..

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová .............................................
podpis
Overovatelia: 1/ posl. Mgr. Zuzana Krištofová

2/ posl. Blažena Hlebašková

starostka obce: Alena Kováčová

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

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