ZÁPISNICA
z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 27.11.2019 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 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,
pričom 1 poslankyňa (Hlebašková) sa ospravedlnila z dôvodu PN, takže obecné zastupiteľstvo
bolo uznášania schopné. Rokovania sa zúčastnila 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 zo 4. zasadnutia OZ dňa 27.08.2019
3. Návrh Dodatku č. 8/2019 ku VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy Veľké Ozorovce a školskej jedálne pri MŠ Veľké Ozorovce na rok 2020
4. Prejednanie výšky finančných prostriedkov z rozpočtu - podielových daní obce, poskytnutých na
zabezpečenie záujmových aktivít detí s trvalým pobytom v obci Veľké Ozorovce v centrách
voľného času.
5. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č. 1/2019
6. Rôzne
a./ Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
b./
Informácia o podaní žiadosti na udelenie súhlasu k uskutočneniu výrubu a zrezaniu časti
drevín (topoľov) vedľa objektu miestneho cintorína, z dôvodu ich zlého zdravotného stavu,
ako aj bezprostredného ohrozovania zdravia, životov, hrobových miest a majetku obce
c./ Informácia o poskytnutí dotácie na projekt „Rozšírenie kamerového systému v obci Veľké
Ozorovce“
7. Interpelácie poslancov na starostku obce
8. Diskusia
9. Záver

1a./ O programe rokovania dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 37 z 27/11 - 2019, tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 1/Hlebašková/

Nehlasovalo: 0
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1b./ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. Annu Bartošovú, za členov
návrhovej komisie boli navrhnutí: posl. JUDr. Martin Galgoczy. a posl. Mgr. Zuzana
Krištofová
Uznesenie číslo 38 z 27/11-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 1/Hlebašková/

Nehlasovalo: 0

1c./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Miloša Vargu a posl. JUDr. Jána
Kováča. O určení overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 39 z 27/11-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 1/Hlebašková/

Nehlasovalo: 0

1d./ Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú.
Uznesenie číslo 40 z 27/11-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 1/Hlebašková/

Nehlasovalo: 0

2.
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo 4. zasadnutia OZ dňa
27.11.2019
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva oboznámila poslancov starostka obce. Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného dňa 27.08.2019 boli plnené nasledovne:
Splnené úlohy: Uznesenia č. 22 - 30, 32, 35/2019
Úlohy v plnení: Uznesenie č. 31, 33, 34, 36/2019
O informácii o plnení uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 41 z 27/11-2019 – príloha č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/.
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 1/Hlebašková/

Nehlasovalo: 0

Návrh Dodatku č. 8/2019 ku VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy Veľké Ozorovce a školskej jedálne pri MŠ Veľké
Ozorovce na rok 2020.
Návrh Dodatku č. 8/2019 ku VZN č.6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy Veľké Ozorovce a školskej jedálne pri MŠ Veľké Ozorovce
na rok 2020 /tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice/. Dodatok a dôvodovú správu poslanci obdŕžali
v tlačenej forme osobne dňa 20.11.2019, návrh bol zverejnený na web stránke a úradnej tabuli
obce od 11.11.2019 do 27.11.2019, do dnešného dňa zo strany občanov obce a poslancov
neboli doručené pripomienky ani návrhy.
3.

Uznesenie číslo 42 z 27/11-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
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Za: 5 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 1/Hlebašková/

Nehlasovalo: 0

4.
Prejednanie výšky finančných prostriedkov z rozpočtu - podielových daní obce,
poskytnutých na zabezpečenie záujmových aktivít detí s trvalým pobytom v obci Veľké
Ozorovce v centrách voľného času.
Na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona obec poskytne na rok 2020 finančné prostriedky na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ. Obec finančné
prostriedky na záujmové vzdelávanie dostáva v rámci podielových daní, čo činí na jedno
dieťa 65 €. Na základe obdŕžaných zoznamov, ktoré obci boli zaslané zo strany CVČ,
finančné prostriedky na jednotlivých žiakov sú poukazované na základe dochádzky, ktoré
nám zasielajú jednotlivé CVČ po podpísaní zmlúv.
Uznesenie číslo č. 43 z 27/11-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 1/Hlebašková/

Nehlasovalo: 0

5.

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtové opatrenie č. 1/2019, /tvorí
prílohu č. 4 tejto zápisnice/ dôvodovú správu, poslanci obdŕžali v tlačenej forme osobne dňa
20.11.2019, do dnešného dňa zo strany poslancov neboli doručené pripomienky ani návrhy.
Uznesenie číslo 44 z 27/11-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 1/Hlebašková/

Nehlasovalo: 0

6.

Rôzne
a./ Informácia starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
O informácii starostky o činnosti obce, s ktorou oboznámila poslancov na zasadnutí
OZ, dala starostka obce hlasovať. /tvorí prílohu č. 5 k zápisnici/
Uznesenie číslo 45 z 27/11-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti: 0
Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 1/Hlebašková/ Nehlasovalo: 0
b./ Informácia o podaní žiadosti na udelenie súhlasu k uskutočneniu výrubu a zrezaniu
časti drevín (topoľov) vedľa objektu miestneho cintorína, z dôvodu zlého zdravotného stavu, ako
aj bezprostredného ohrozovania zdravia a majetku obce a hrobových miest.
O informácii starostky o podaní žiadosti na udelenie súhlasu k uskutočneniu výrubu
obce, vedľa miestneho cintorína, s ktorou oboznámila poslancov na zasadnutí OZ, dala
starostka obce hlasovať. /tvorí prílohu č. 6 k zápisnici/
Uznesenie číslo 46 z 27/11-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 1/Hlebašková/

Nehlasovalo: 0

3

c./ Rozšírenie kamerového systému v obci Veľké Ozorovce – dotácia
Obci bola schválená dotácia na projekt „Rozšírenie kamerového systému v obci
Veľké Ozorovce – na základe uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 zo dňa
26.09.2019, vo výške 6000,- eur. Rozšírenie kamerového systému bude pozostávať
z inštalácie ďalších 6 stacionárnych kamier, ktoré budú osadené na podperách umiestnených
na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa na miestach verejných priestorov a verejných
budovách. Kamery budú rozmiestnené tak, aby boli čo najefektívnejšie pokryté
najexponovanejšie miesta a objekty v obci.
O informácii starostky o schválení dotácie, s ktorou oboznámila poslancov na
zasadnutí OZ, dala starostka obce hlasovať. /tvorí prílohu č. 7 k zápisnici/
Uznesenie číslo 47 z 27/11-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 1/Hlebašková/

Nehlasovalo: 0

d./ Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie podpory k programu obnovy
dediny na rok 2020
Environmentálny fond vyhlásil výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory
formou dotácie na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny. Pripravujú sa podklady k
žiadosti na realizáciu „Revitalizácia miestneho cintorína“ v rámci, činnosti „POD2“, obec
môže žiadať o dotáciu do výšky 5000,- eur, pričom spolufinancovanie zo strany obce je 5 %
z celkových oprávnených nákladov.
O informácii starostky o podaní žiadosti o poskytnutie podpory k programu obnovy
dediny na rok 2020, s ktorou oboznámila poslancov na zasadnutí OZ, dala starostka obce
hlasovať. /tvorí prílohu č. 8 k zápisnici/
Uznesenie číslo 48 z 27/11-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 1/Hlebašková/

Nehlasovalo: 0

e./ Predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity
pre stavbu „Skupinový vodovod Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zemplínska
Teplica – Prívodný vodovodný rád“ - verejný vodovod Veľké Ozorovce – líniová stavba
O informácii starostky o podaní žiadosti na poskytnutie dotácie na podporné
programové aktivity pre stavbu „Skupinový vodovod Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké
Ozorovce, Zemplínska Teplica – „Prívodný vodovodný rád“ - verejný vodovod Veľké
Ozorovce – líniová stavba, s ktorou oboznámila poslancov na zasadnutí OZ, dala starostka
obce hlasovať.
Uznesenie číslo 49 z 27/11-2019 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Neprítomní: 1/Hlebašková/

Nehlasovalo: 0

7.

Interpelácie a dopyty poslancov na starostku obce
Posl. Varga - navrhol, aby sa na strome uprostred miestneho cintorína orezali časti
konárov, aby nedošlo k poškodeniu náhrobných pomníkov v prípade ich ulomenia,
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žiadal o zmenu prevádzkových hodín zo strany skládky TKO, a to tak, aby táto
spoločnosť mala napr. jeden deň v týždni predlženú pracovnú dobu napr. do 17.00
hod., ako je to aj na iných inštitúciách, nakoľko občan v priebehu týždňa nestíha
odvoz smetia počas doterajšej prevádzkovej doby,
žiadal, aby spoločnosť, ktorá vykonáva výkopové práce v obci za účelom uloženia
chráničiek na optické káble do zeme, po skončení prác dala všetky výkopové práce
a rozkopávky do pôvodného stavu,
uviedol, že na ul. Novej pri rod. dome p. J. Čeľovskej je poškodený betónový príklop,
a taktiež aj pred rod. domom p. Maďariho, žiadal o zjednanie nápravy, aby nedošlo
k úrazu,
navrhol potrebu vyčistenia žľabovky a vstupov /plechových/ do rodinných domov na
ul. Novej, nakoľko pod plechmi slúžiacimi na vstupy do rodinných domov je nános
blata, lístia čím sa upcháva a nedochádza k pretekaniu vôd,
Posl. Bartošová - požiadala, aby pri kosení miestneho cintorína medzi hrobmi bolo zo
strany zamestnancov zabezpečené zamedzenie poškodzovanie a znečisťovanie
náhrobných kameňov pomocou ochrannej plachty.
Pani starostka Alena Kováčová
v prípade orezania častí konárov na miestnom cintoríne zo stromu uprostred cintorína
budú po vykonanej obhliadke orezané konáre, ktoré by mohli ohrozovať formou
ulomenia náhrobných pomníkov,
žiadala som spoločnosť Ozor s. r. o o zmenu a rozšírenie prevádzkových hodín, kde zo
strany konateľky spoločnosti mi bolo oznámené, že vzhľadom na početné stavy
zamestnancov to nie je možné zmeniť,
zrejme sa jedná o tú istú sťažovateľku, ale aj napriek tomu, je zo strany zamestnancov
obce zabezpečovaná ochrana náhrobných kameňov, a taktiež aj ich očistenie po
ukončení kosenia,
zo strany občanov obce sú podávané podnety a výhrady k vykonávaným preletom
vrtuľníkov ponad obytnú zónu a to aj vo večerných hodinách, zistíme rezort pod, ktorý
spadá riešenie uvedeného problému a budeme žiadať o zmenu. Taktiež aj ostatné obce
majú tento problém, tak sa to bude zrejme riešiť spoločne,
pokiaľ sa jedná o ul. Novú bolo v pláne vykonať jej rekonštrukciu tryskovou metódou,
čo však vzhľadom na nepriazeň počasia, už tohto roku nebude vykonané, ale až
v budúcom kalendárnom roku, pričom navrhla zakúpiť hotový asfalt vo vreciach a tie
najväčšie výtlky zalepiť,
osobne žiadala všetkých prítomných poslancov, z dôvodu konca kalendárneho roka, či
majú záujem zvyšovať miestne dane a poplatky, alebo ich chcú ponechať v aktuálnej
výške, pričom všetci prítomní poslanci sa vyjadrili jednoznačne, že nenavrhujú
zmeniť doposiaľ schválenú výšku miestnych daní a poplatkov,
pokiaľ sa jedná o poškodenie príklopov na ul. Novej máme o tom vedomosť a už sa aj
opravovali, ale zrejme sa musia dať vyrobiť na uvedené šachty železné uzamykateľné
príklopy, lebo sú do týchto šachiet hádzané aj kamene,
pokiaľ ide o potrebu vyčistenia plechov slúžiacich na vstupy k rodinným domom na
ul. Novej, tak toto už bolo riešené aj s p. Džudžom, s tým, že je možné vykonať
vyčistenie celej ul. Novej, ale musí si pripraviť taký prípravok, ktorým by mohol
vyčistiť celú dĺžku popod plechy na vstupoch rodinných domov a až potom to bude
možné realizovať,
Posl. Kováč
reagoval na vystúpenie posl. Vargu, kde uviedol, že vo vydanom rozhodnutí, pre firmu
vykonávajúcu výkopové práce v obci je uvedené, že po ukončení prác v termíne do
30.04.2020 budú všetky výkopové práce a rozkopávky dané do pôvodného stavu,
5

-

8.

pričom navrhol, aby pri ukončení uvedených prác, sa vykonala spoločne kontrola zo
strany všetkých členov stavebnej komisie,
navrhol, aby sa do budúcna v roku 2020, vykonalo pracovné stretnutie za prítomností
projektanta a odborníka na realizáciu kanalizácií, za účelom prejednania a následného
prepracovania projektovej dokumentácie/ zosúladenie s platnou legislatívou a možnou
alternatívou jej realizovania/, potrebnej na podanie žiadostí o dotáciu, v prípade
vyhlásenia výzvy na výstavbu kanalizácie.
Diskusia
Do diskusie sa z občanov neprihlásil nikto.

9.

Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila o 17:05 hod. a oznámila, že najbližšie plánované zasadnutie OZ je
v mesiaci december 2019.

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová .............................................
podpis

Overovatelia: 1/ posl. Miloš Varga

2/ posl. JUDr. Ján Kováč

starostka obce: Alena Kováčová

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

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

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