ZÁPISNICA
z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 13. júna 2016 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 16.10 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 zúčastnilo 6 poslancov, z celkového počtu
6, takže je 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
a) schválenie programu rokovania
b) voľba návrhovej komisie
c) určenie overovateľov zápisnice
d) určenie zapisovateľky
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Informácia o stave nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad a miestnych
daniach ku dňu 31.12.2015
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
5. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2015
6. Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Veľké Ozorovce
7. Rôzne
a) Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
b) Informácie o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
8. Interpelácie poslancov na starostu obce
9. Diskusia (dotazy a dopyty poslancov, občanov)
10. Závery z rokovania, zasadnutia OZ
11. Záver
O programe rokovania dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie číslo 94/2016 – tvorí prílohu č.7 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. JUDr. Jána Kováča a za členov
návrhovej komisie: posl. Evu Kozákovú a posl. Miloša Vargu.
Za schválenie návrhovej komisie dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 95/2016 - tvorí prílohu č.7 k zápisnici - /Závery z rokovania/

Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za:6

Proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú, posl. Blaženu
Hlebaškovú .
Za určenie overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať
Uznesenie číslo 96 /2016 - tvorí prílohu č.7 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú
Za určenie zapisovateľky dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 97/2016 - tvorí prílohu č.7 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva oboznámila poslancov starostka obce .
Úlohy v plnení: uznesenie 63/2015 zakúpenie elektrocentrály
Splnené úlohy: uznesenia obecného zastupiteľstva 82 – 93/2016
O kontrole plnenia uznesení dala starostka hlasovať.
Uznesenie č.: 98/2016 – príloha č.7 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
3. Informácia o stave nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad a
miestnych daniach ku dňu 31.12.2015
Informácia o stave nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad
a miestnych daniach ku dňu 31.12.2016, tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Posl. Galgoczy – firma Ozor s.r.o na základe informácie, nám už nedlhuje?
P. Krištofová Iveta – firma Ozor s.r.o ku dnešnému dňu vyrovnala všetky záväzky, ktoré
neboli vyrovnané ku 31.12.2015.
O informácii o stave nedoplatkov dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 99/2016 - tvorí prílohu č.7 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zák. č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť
mesiacov Návrh plánu kontrolnej činnosti. Hlavná kontrolórka obce predložila Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok roku 2016 /tvorí prílohu č. 4
tejto zápisnice/. Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli obci od 27.05.2016 do
13.06.2016 a tento obdŕžali v tlačenej forme poslanci OZ dňa 07.06.2016. Zo strany občanov
a poslancov OZ neboli doručené žiadne pripomienky a návrhy.

O pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2016 dala starostka
hlasovať.
Uznesenie číslo 100/2016 - tvorí prílohu č.7 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

5. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2015
Poslanci OZ nepredložili pripomienky k správe audítora o výsledkoch overenia
účtovnej závierky k 31.12.2015, ktorú obdŕžali v tlačenej forme dňa 07.06.2016. /tvorí prílohu
č. 5 tejto zápisnice/
O správe nezávislého audítora dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 101/2016 – tvorí prílohu č.7 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania :
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
6. Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Veľké Ozorovce.
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu VZN č. 2/2016, ktoré
bolo zverejnené na úradnej tabuli a web stránke obce v čase od 27.05.2016 do 13.06.2016
a tento návrh obdŕžali aj poslanci v tlačenej forme dňa 07.06.2016.
P. starostka - prečítala Dôvodovú správu /tvorí prílohu č. 6 k zápisnici/, kde uviedla, že návrh
VZN č.2/2016 obce Veľké Ozorovce, bol pripravený z dôvodov prijatia a schválenia účinnosti
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Posl. Galgoczy – navrhuje konsolidovať VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Ozorovce
s dodatkami, kvôli lepšej prehľadnosti.
P. starostka – je možné využitie drobného stavebného odpadu z búračiek zo strany obce,
/napr. na zasypávanie jám a dier/ tak, že sa požiada Okresný úrad Trebišov, odbor životného
prostredia o schválenie možnosti jeho použitia a zároveň sa uzatvorí zmluva o použití
drobného stavebného a veľkoobjemového odpadu pre potreby obce.
Starostka obce dala hlasovať o schválení VZN č. 2/2016.
Uznesenie číslo 102/2016 – tvorí prílohu č.7 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
7. Rôzne
Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
K 01.11.2016 končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce Veľké Ozorovce, 40 dní
pred dňom konania volieb, ktoré je naplánované v čase konania obecného zastupiteľstva dňa
26.09.2016, bude zverejnené Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Veľké
Ozorovce.
Posl. Galgoczy – navrhuje vypustiť z požiadaviek na výkon funkcie hlavného kontrolóra
obce, 5 rokov prax a ekonomické vzdelanie, nakoľko by to mohlo byť diskriminačné a zákon
to nevyžaduje.
Z požiadaviek na výkon funkcie hlavného kontrolóra /HK/obce bola vypustená podmienka 5
rokov praxe a ekonomické vzdelanie.
Starostka obce dala hlasovať o schválení návrhu na vyhlásenie voľby HK obce.

Uznesenie číslo 103/2016 – tvorí prílohu č.7 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Určenie preventivára požiarnej ochrany obce
Nakoľko obec nemá v súčasnej dobe preventivára, podľa § 9 ods. 6 zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, obec zabezpečuje
prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:
a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
b) školenie kontrolných skupín obce,
c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, okrem dokumentácie
hasičskej jednotky,
d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.
Starostka obce navrhla schváliť za preventivára obce p. Ing. Ivana Megyesiho, ktorý spĺňa
predpoklady odbornej spôsobilosti na výkon tejto činnosti.
Starostka obce dala hlasovať o schválení preventivára požiarnej ochrany obce.
Uznesenie číslo 104/2016 – tvorí prílohu č.7 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania :
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
Dňa 04.04. 2016 bolo prebraté stavenisko firmou MOCHOSTAV – Ing. Mojsej Juraj,
Michalovce, kedy sa začalo s realizáciou projektu „Zvýšenie kapacity materskej školy v obci
Veľké Ozorovce“ a dňa 26.05.2016 boli práce ukončené.
- Dňa 7.04.2016 boli začaté práce „Rozšírenie vozovky s odvodnením povrchovej vody ul.
Nová v obci Veľké Ozorovce“- úsek č.2, firmou Rapal s.r.o. Nižná Myšľa, kde dňom
02.06.2016 boli práce ukončené.
- V mesiaci apríl 2016 bola pre obec schválená dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Bratislava vo výške 700,- €. Z tejto dotácie sa zakúpi výkonné motorové čerpadlo, s jeho
využitím v prípadoch potreby poskytnutia pomoci občanom, počas povodní alebo havarijných
situácií.
- Na základe uznesenia č.62/2015 bol zakúpený Mulčovač MTR 16, snehový pluh a závažia
na zadné kolesá traktora.
- V mesiaci máj 2016 – firma STROMSERVIS, s.r.o, Poprad vykonala „ošetrenie vŕb
babilónskych v miestnom parku“
- P. starostka - navrhuje vykonať rekonštrukciu ciest od štátnej cesty - ul. Hlavná od p.
Kozákovej po p. Bartošovú, ul. Rybníková, ul. Poľná, nakoľko tieto cesty sú v zlom stave
a takisto máme požiadavky od rodín, ktoré bývajú pri uvedených miestnych komunikáciách a
žiadajú o rekonštrukciu týchto ciest. Následne požiadala o stanovisko predsedu stavebnej
komisie a otvorila diskusiu k tomuto bodu.
Posl. JUDr. Kováč – predseda stavebnej komisie - na navrhovaných miestnych
komunikáciách bolo vykonané zameranie od št. cesty - ul. Hlavná /par. č. 841/1 a 842/1/, ul.
Rybníková /par. č. 840/ a Poľná /par. č. 839/ vo vlastníctve obce Veľké Ozorovce, kde na ul.

Poľnej počas rekonštrukcie je nutné upraviť aj zníženie strmého nájazdu od štátnej cesty.
Predpokladaná cena rekonštrukcie miestnych komunikácií je 47 883,67,- Eur bez DPH.
Posl. JUDr. Galgoczy – sa informoval ohľadom kanalizácie a vodovodu, či sme sa pohli
ďalej.
P. starostka – po oslovení p. Mgr. Jaroslava Vargu - obec zapožičala v minulosti vypracovanú
projektovú dokumentáciu na tlakovú kanalizáciu a následne sa dohodne ďalší postup, buď
nové vypracovanie, prepracovanie resp. doplnenie uvedenej projektovej dokumentácie, ako aj
predpokladanej finančnej výšky na realizáciu projektu.
Taktiež už v minulosti mala obec vypracovanú projektovú dokumentáciu na domové čističky
odpadových vôd, kde po podaní žiadosti, z dôvodu nesúhlasu zo strany odboru životného
prostredia, obec nemohla uvedený projekt zrealizovať.
Posl. Galgoczy –navrhol, neponáhľať sa s realizáciou uvedených miestnych komunikácií resp.
všetky miestne komunikácie, ktoré je potrebné realizovať zahrnúť do jedného projektu,
vrátanie ul. Starej a urobiť jednu veľkú zákazku na všetky miestne komunikácie.
Posl. Kozáková – popri tých miestnych cestách, ktoré by sa opravovali je zelený pás, kde sa
môže v budúcnosti kanalizácia zrealizovať a asfalt sa tak nenaruší
Posl. Mgr. Krištofová – súhlasí s tým, že starostkou navrhované miestne komunikácie je
potrebné zrekonštruovať nakoľko sú v zlom stave.
Posl. Varga – treba naplánovať čo chceme realizovať, nie všetky peniaze investovať, ale šetriť
aj do budúcnosti, nakoľko väčšinu hlavných projektov obec už má zrealizovaných.
P. starostka – kanalizáciu v obci z vlastných financií obec nezrealizuje, pokiaľ nám na tento
projekt nebude poskytnutá dotácia od štátu. Obec bude tento projekt schopná iba
spolufinancovať.
P. starostka - navrhovanú rekonštrukciu ciest je potrebné zrealizovať, nakoľko obdobie, kedy
boli tieto miestne komunikácie rekonštruované, je už veľmi dlhé a uvedené komunikácie si už
vyžadujú rekonštrukciu.
Posl. JUDr. Kováč – obec má v súčasnej dobe podané iba 3 žiadosti o dotácie so
spolufinancovaním zo strany obce - a to na: rekonštrukciu Mariánskeho námestia, na
kamerový systém a na kultúrny dom a OcU - zníženie stropov. Navrhované rekonštrukcie
ciest je potrebné zrealizovať, aby obyvatelia obce bývajúci pri uvedených miestnych
komunikáciách neboli sklamaní, ako aj z akútnej potreby ich opravy. Čo sa týka kanalizácie,
tak neverí, že p. Jaroslav Varga sa ohľadom projektu kanalizácie v obci vyjadrí v krátkej dobe
vzhľadom na časovú náročnosť - potreby vypracovania podkladov potrebných na realizáciu
kanalizácie v obci.
P. starostka – prerušila zasadnutie OZ, prestávka od 17:12 hod.
Ukončenie prestávky a pokračovanie v zasadnutí OZ o 17:20 hod.
Posl. Mgr. Krištofová, posl. Kozáková, posl. Varga, posl. Hlebašková, posl. JUDr. Kováč –
súhlasia s rekonštrukciou navrhovaných miestnych komunikácii a sú za to, aby sa realizáciou
ich rekonštrukcie neodsúvala nakoľko uvedené miestne komunikácie sú v dezolátnom stave
a nutné ich opraviť čo najskôr.
Starostka obce ukončila diskusiu k tomuto bodu a dala hlasovať o schválení rekonštrukcie
ciest ul. Hlavná, ul. Rybníková a ul. Poľná.
Uznesenie číslo 105/2016 – tvorí prílohu č.7 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6 Za: 5 Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 1 /posl. JUDr. Martin Galgoczy/
- Dňa 05.06.2016 sa uskutočnila kultúrno-športová akcia Deň rodiny, a to futbal, rôzne
súťaže a atrakcie pre deti, popoludnie spríjemnila aj hudobná skupina Bank–Bend a každé

dieťa aj rodina obdŕžali balíčky. Táto kultúrno–športová akcia mala veľmi dobrý ohlas
u občanov obce. Starostka sa poďakovala poslancom a členom kultúrno-športovej komisie
a pracovníkom obecného úradu za prípravu tejto kultúrno-športovej akcie.
- Obec ma vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Ozorovce
na roky 2016-2022. Vzhľadom na jeho obsažnosť bude na oboznámenie dokument zaslaný
poslancom OZ elektronicky na e-mail adresy a taktiež bude zverejnený aj na web stránke
obce. Na schválenie bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ v mesiaci september.
O informácii starostky ohľadom činnosti obce dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 106/2016 – tvorí prílohu č.7k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
8. Interpelácie poslancov na starostu obce
V interpelácií poslancov vystúpil posl. JUDr. Galgoczy, ktorý požadoval od starostky
obce vysvetlenie ohľadom zmluvy o dielo s firmou Rapal, s.r.o. na to, aké zariadenie sa
realizovalo na multifunkčnom ihrisku
P. starostka – na uvedený dotaz mu bude zaslaná odpoveď písomne.
9. Diskusia (dotazy a dopyty poslancov, občanov)
V diskusii z prítomných poslancov a občanov nikto nepožiadal o slovo.
10. Závery z rokovania, zasadnutia OZ
Prítomnými poslancami OZ boli na základe priebežného hlasovania schválené Závery
z rokovania 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, ktoré tvoria
prílohu č. 7 tejto zápisnice.
11. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o 17:50 hod.

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

starostka obce: Alena Kováčová
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