ZÁPISNICA
z 9. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 26.09.2016 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 19.20 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 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. 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. Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na funkčné obdobie 2016-2022
3. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu k 30.06.2016
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za I. polrok 2016
6. Informatívna správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
Veľké Ozorovce za školský rok 2015/2016
7. Informatívna správa o činnosti skládky TKO - OZOR Veľké Ozorovce
8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Ozorovce 2016 – 2022
9. Rôzne
a) Informácia o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
b) Program obnovy dediny na rok 2017
10. Interpelácie poslancov na starostu obce
11. Diskusia (dotazy a dopyty poslancov, občanov)
12. Závery z rokovania, zasadnutia OZ
13. Záver
a./ O programe rokovanie dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie číslo 107/2016 - tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
b./ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú
a za členov návrhovej komisie: posl. Evu Kozákovú a posl. Miloša Vargu. Zároveň
oboznámila prítomných, že návrhová komisia plní úlohu volebnej komisie.

Uznesenie číslo 108/2016 - tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
c./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Blaženu Hlebaškovú a posl.
JUDr. Jána Kováča
Za určenie overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať
Uznesenie číslo 109/2016 - tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
d./ Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú
Uznesenie číslo 110 /2016 - tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
2.

Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na funkčné obdobie 2016-2022
Na základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na funkčné
obdobie rokov 2016-2022, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli a web stránke obce od
12.08.2016, sa v termíne do 12.09.2016 prihlásila jedna kandidátka a to p. Ing. Mária
Kačmarová, na uvedenú funkciu. /tvorí prílohu č. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tejto zápisnice/. Dňa
19.09.2016 bola, za prítomnosti starostky obce, zástupcu starostky obce JUDr. Kováča,
poslancov OZ Mgr. Zuzany Krištofovej, Evy Kozákovej a zapisovateľky OZ Ivety Giertlovej,
otvorená neporušená obálka - prihláška p. Ing. Márii Kačmarovej, ktorá obsahovala všetky
predpísané prílohy a splnila podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra obce. Kandidátka na
funkciu HK p. Ing. Kačmarová bola požiadaná o prezentovanie sa prítomným posl. OZ.
Následne bola vykonaná voľba HK obce, ktorá bola prevedená tajným hlasovaním pod
dohľadom volebnej komisie, kde preds. volebnej komisie posl. Krištofová požiadala
poslancov, aby pristúpili k voľbe HK a to jednotlivo - tajným hlasovaním /vhodením obálky
s hlasovacím lístkom do zapečatenej hlasovacej urny/.
Po sčítaní všetkých hlasovacích lístkov, predsedníčka návrhovej komisie konštatovala,
že poslanci tajným hlasovaním zvolili za HK obce na funkčné obdobie 2016-2022 p. Ing.
Máriu Kačmarovú /zápisnica z voľby HK tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice/
O voľbe HK obce Veľké Ozorovce dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 111 /2016 - tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
P. starostka – predložila poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Ing. Márii Kačmarovej
na vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti vedenia účtovníctva. /tvorí prílohu č.3 tejto
zápisnice/
O udelenie súhlasu na vykonávanie podnikateľskej činnosti dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 112 /2016 - tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

P. starostka – na základe § 18c odst. 5 navrhla hlavnej kontrolórke obce p. Ing. Kačmarovej,
navýšiť odmenu vo výške 10 % od 01.11.2016 v každom nasledujúcom mesiaci.
O odmene hlavnej kontrolórke obce Veľké Ozorovce dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 113 /2016 - tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
3.

Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Starostka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s plnením uznesení
obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich zasadnutí.
Splnené úlohy: uznesenia obecného zastupiteľstva 63/2016, 94 – 106/2016
O informácii o plnení uznesení dala starostka hlasovať.
Uznesenie č.: 114/2016 – príloha č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
4.

Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu ku 30.06.2016
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k plneniu rozpočtu príjmy
a výdavky k 30.06.2016 /tvorí prílohu č. 10 k zápisnici/, ktoré boli zverejnené na úradnej
tabuli a web stránke obce v čase od 09.09.2016 do 26.09.2016 a tento obdŕžali aj poslanci
v tlačenej forme dňa 20.09.2016.
P. starostka – podotkla, že z dôvodu navýšenia niektorých položiek v rozpočte, sa tento bude
upravovať ku koncu kalendárneho roka.
O čerpaní rozpočtu k 30.06.2016 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 115/2016 - tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
5.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za I.
polrok 2016.
Podľa § 18f ods. 1 písm. d) 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 predniesla
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za I. polrok 2016
/tvorí prílohu č.11 tejto zápisnice/. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k správe.
O správe kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za prvý polrok 2016 dala starostka
hlasovať.
Uznesenie číslo 116/2016 - tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
6.
Informatívna správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
MŠ Veľké Ozorovce školský rok 2015/2016.

Pani starostka - oboznámila poslancov OZ s Informatívnou správou o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Veľké Ozorovce v školskom roku
2015/2016 /tvorí prílohu č. 12 k zápisnici/, ktorú predložila riaditeľka MŠ.
Posl. Krištofová – podotkla, že si bola pozrieť priestory MŠ po rekonštrukcii, a skonštatovala,
že materská škôlka je veľmi dobre vybavená, pričom vyhotovila z MŠ fotografie, ktoré budú
zverejnené na web stránke obce.
O informatívnej správe dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 117/2016 – tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
7.

Informatívna správa o činnosti skládky TKO- OZOR Veľké Ozorovce.
Pani starostka - oboznámila poslancov OZ s Informatívnou správou o činnosti skládky
TKO - OZOR Veľké Ozorovce /tvorí prílohu č. 13 k zápisnici/, ktorú predložila konateľka p.
Ing. Anna Schlentcová. Starostka obce prečítala list „Ohlásenie zahorenia na pracovnej ploche
skládky dňa 15.09.2016“, ktorý bol zaslaný na Slovenskú inšpekciu ŽP, odbor IPK, Košice. P.
Ing. Ivan Megyesi, ako poverená osoba za obec, bol prítomný pri likvidácii požiaru.

O informatívnej správe o činnosti skládky TKO - OZOR dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 118/2016 – tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
8.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Ozorovce 2016 – 2022.
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Veľké Ozorovce 2016 – 2022, ktorý bol zverejnený na web stránke
obce v čase od 21.07.2016 do 26.09.2016 a tento poslanci obdŕžali aj elektronicky dňa
21.07.2016.
P. starostka – prečítala Dôvodovú správu /tvorí prílohu č. 14 k zápisnici/, kde uviedla,
že dokument je spracovaný v súlade s novelizáciou zákona č.539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení zákona č.309/2014 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť
od 01.01.2015.
O PHSR obce Veľké Ozorovce 2016-2022, dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 119/2016 – tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
9.
-

Rôzne
a./ Informácia starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
v mesiaci júl 2016 bolo zakúpené čerpadlo z dotácie poskytnutej Dobrovoľnou požiarnou
ochranou SR, Bratislava.

-

dňa 22.07.2016 v Elektronickom trhovisku bola vyhlásená výzva na stavebné práce
s názvom Živičný kryt pre miestnu komunikáciu, kde najnižšiu cenu 56 400,- Eur
ponúkla firma Miroslav Havrilčák – Obchodná činnosť a služby Trebišov, kde stavenisko
bolo odovzdané 05.09.2016, práce boli začaté dňa 12.09. 2016 a ukončené 19.09.2016.

-

bolo zakúpené pletivo a oplotila sa obecná záhrada na základe požiadavky p. MUDr.
Jenčovej.

-

pri výkone štátneho zdravotného dozoru dňa 14.07.2016 Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva Trebišov, v MŠ boli zistené nedostatky, ktoré bolo nutné odstrániť do
augusta 2016 (zakúpenie skrine na posteľné prádlo, prekrytie radiátorov ochranným
krytom, skrinka na čistiace prostriedky, šatníková skriňa pre zamestnancov, lavičky do
šatne, pracovná doska do kuchyne, výlevka, batéria a umývadlo + príslušenstvo do skladu
zeleniny, úprava sa prahov), zároveň bola vymaľovaná čelná stena MŠ po vykonaní
opravy /vyspravky/.

-

dňa 26.08.2016 sa uskutočnila kultúrna akcia Rozlúčka s letom, kde o zábavu sa postaral
kúzelník a o hudbu DJ On. Starostka sa poďakovala poslancom a členom kultúrnošportovej komisie, ako aj pracovníkom obecného úradu za prípravu tohto podujatia.

O informácii starostky o činnosti obce dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 120/2016 – tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
b./ Žiadosť o poskytnutie podpory k Programu obnovy dediny na rok 2017
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila výzvu na poskytnutie podpory formou
dotácie Programu obnovy dediny na rok 2017. Žiadosť je potrebné podať do 31.10.2016 a
maximálna výška dotácie je 5000 Eur so spolufinancovaním 5 % zo strany obce. Oslovený, na
prípravu návrhu úpravy okolia zastávky a verejných priestranstiev, bol p. Adrián Hrinda.
Navrhuje sa upraviť okolie autobusovej zastávky – smer Zemplínska Teplica /v strede
obce/ výsadbou zelene, položením dlažby, lavičiek a v prípade schválenia dotácie aj využite
betónovej plochy oproti domu č. 27 - umiestnením erbu obce.
O podanie žiadosti o poskytnutie podpory k POD na rok 2017 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 121/2016 – tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
P. starostka – z dôvodu zabezpečenia osvetlenia obce po 24:00 hod., kedy sa vypína verejné
osvetlenie, je možnosť zakúpenia a následného osadenia solárnych LED vonkajších svietidiel
pre verejné osvetlenie. Požiadala predsedu stavebnej komisie posl. Kováča o bližšie
poskytnutie informácií a predložila pre nahliadnutie poslancom materiál so sortimentom
výrobkov k zakúpeniu /tvorí prílohu č. 15 k zápisnici/.
Posl. Kováč - išlo by o čiastočné osvetlenie obce po 24:00 hod. pričom navrhované solárne
LED svietidla je novou technológiou. Svetlá sa nabíjajú aj za súmraku/denným svetlom/ a ich
osadenie by bolo možné riešiť na stĺpoch verejného rozhlasu, ktoré sú majetkom obce. Ceny
solárnych LED svietidiel závisia od sily intenzity /výkonu/. Svetlo má zabudovaný senzor
pohybu na vzdialenosť cca 8 – 12 m. Obec by bola čiastočne osvetlená, aj po 24. hodine
v noci a svietidlá by sa rozmiestnili iba na určité miesta /križovatky, cintorín, OcÚ a pod./
Posl. Varga – navrhuje umiestenie svetiel aj pri zastávke a zaujímal, sa či sa dajú zakúpiť
z dotácií od štátu.
Posl. Galgoczy – aká je to firma.
P. starostka – na tento typ osvetlenia neboli doposiaľ vyhlásené žiadne výzvy, ale ponuky
musia byť od najmenej troch firiem, pretože v prípade schválenia, aj tak musí prebehnúť
verejné obstarávanie, pričom uvedenú voľbu možnosti zakúpenia solárnych LED
svietidiel dáva na zváženie poslancom.

O zakúpení solárnych LED svietidiel dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 122/2016 – tvorí prílohu č.16 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
10.

Interpelácie poslancov na starostu obce
Poslanec Varga – požiadal starostku, aby bola upozornená firma Agropodnik Slamoz
Zemplínska Teplica, na postrekovanie repky /v súčasnej dobe vysadenej/ za záhradami na ul.
Hlavnej, nakoľko už doposiaľ urobili postrek 5 krát. Počas vykonávania postrekov dochádza
k zásahom až do záhrad občanov, čo je neprípustné, navrhuje teda, aby zmenili vysádzanú
plodinu, kde by sa postrekovanie nevykonávalo, čím by sa zamedzilo ohrozovanie
vysadených stromov a zeleniny v záhradách občanov obce.
P. starostka - na základe stretnutia a osobného rozhovoru s Ing. Senkom konštatovala, že Ing.
Senko tvrdil, že v čase od výsadby po zber plodiny dochádza k postrekom až 14 krát a tieto
postreky sú neškodné.
Posl. Varga - treba ich upozorniť nech, dávajú pozor, mali by mať určený horizont
P. starostka – písomne upozorníme Agropodnik Slamoz, s.r.o Zemplínska Teplica.
Posl. Varga – ďalej vystúpil, ohľadom osadenia plechových mriežok, plechov - vjazdov do
rodinných domov na ul. Novej od čísla domu 127 po číslo domu 177, aby sa občanom
finančne prispelo, alebo sa zakúpili plechy alebo mriežky.
P. starostka – od občanov neprišla žiadna požiadavka ohľadom vjazdov, ale budeme sa
informovať, aká by bola cena na jeden vjazd z plechových mriežok a plechu a informujeme
Vás na najbližšom obecnom zastupiteľstve.
Posl. Varga- podotkol, že je potrebné vyčistiť rúru pri zastávke pri rodinnom dome č. 257
/smerom od hornej zastávky SAD do obce vedľa št. cesty/, ktorá je zanesená nánosom blata.
P. starostka – rúru dáme prečistiť, prostredníctvom pracovníkov obecných služieb
Posl. Galgoczy – podotkol, že sa mu sťažujú občania, bývajúci na ul. Starej, na hluk z ihriska
v letných mesiacoch, nakoľko mládež búcha do mantinelov a sú tam starší občania. Navrhuje,
aby sa upravil prevádzkový poriadok ihriska, čas, dokedy sa môžu zdržiavať na ihrisku.
P. starostka - niekoľko krát bola komisia verejného poriadku upozornená, aby v letných
mesiacoch vykonala kontrolu /obhliadku/ ihriska, zástaviek SAD a priestorov parku, kde sa
zdržiava mládež, pričom boli upozornení aj rodičia a taktiež bola požiadaná aj polícia v
Sečovciach, aby v letných mesiacoch vykonávali kontrolu a dohľad nad dodržiavaním
verejného poriadku a dodržiavaním nočného kľudu. Komisia VP po iné roky vykonávala
obhliadku miest v obcí, kde sa združovala mládež a upozorňovala na dodržiavanie verejného
poriadku a nočného kľudu. V prípade zistenia porušovania verejného poriadku, každý občan
má právo požiadať policajný zbor o zjednanie nápravy.
Posl. Krištofová – navrhuje osadenie dopravného zrkadla na križ. ulíc Nová- Obchodná, pri
rod. dome č. 126, z dôvodu lepšieho rozhľadu do križovatky, nakoľko o to bola požiadaná zo
strany občanov z ul. Novej
P. starostka, ako aj prítomní poslanci odporúčajú zakúpenie a osadenie dopravného zrkadla na
križ. ulíc Nová - Obchodná
11.

12.

Diskusia (dotazy a dopyty poslancov, občanov)
V diskusii z prítomných poslancov a občanov nikto nepožiadal o slovo.

Závery z rokovania, zasadnutia OZ
Prítomnými poslancami OZ boli na základe priebežného hlasovania schválené Závery
z rokovania 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, ktoré tvoria prílohu
č. 16 tejto zápisnice.

13.

Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o 20:43 hod.

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová .............................................
podpis
Overovatelia: 1/ posl. Blažena Hlebašková

2/ posl. JUDr. Ján Kováč

starostka obce: Alena Kováčová

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

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

