Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach, ktoré sa konalo
dňa 31. marca 2016 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, JUDr. Martin Galgoczy, Miloš Varga, Mgr. Zuzana Krištofová, Eva Kozáková, Blažena
Hlebašková. Rokovania sa zúčastnila hlavná kontrolórka obce Veľké Ozorovce Ing. Mária Kačmarová
a členovia komisií OZ: Ing. Ivan Megyesi, Stanislav Valkošák, Ján Laban, Marián Kačurák a občania
podľa prezenčnej listiny.
Pani starostka oboznámila prítomných s návrhom programu obecného zastupiteľstva. Posl. Galgoczy,
navrhol presunúť a prerokovať bod 3. /Návrh Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové
hospodárenie za rok 2015 ako bod 4. /a bod 4./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015, ako bod. 3 /Prítomní
poslanci súhlasili so zmenou programu obecného zastupiteľstva a vymenili bod 3. /a 4./.
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 hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké
Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.

4. Návrh Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
5. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2015.
6. Návrh VZN č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Veľké Ozorovce.
7. Návrh Sadzobníka cien za služby poskytované obcou Veľké Ozorovce.
8. Rôzne /žiadosti , návrhy , sťažnosti/
9. Interpelácia poslancov
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenia
12. Záver
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0 /viď uznesenie č. 82/2016/

Voľba návrhovej komisie: predseda: posl. JUDr. Ján Kováč, členovia: posl. JUDr. Martin
Galgoczy a Blažena Hlebašková
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0 /viď uznesenie č. 83/2016/

Za zapisovateľku bola určená Iveta Giertlová – pracovníčka obecného úradu.. Za overovateľov

zápisnice boli určené posl.: Mgr. Zuzana Krištofová a Eva Kozáková.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0 /viď uznesenie č. 84/2016/

2. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Hlavná kontrolórka obce podala informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
obecného zastupiteľstva, v ktorej konštatovala, že prijaté uznesenia č. 61,62 a 63/2015 pokračujú a
uznesenia č. 64 -81/2015 boli splnené.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti 0

Zdržal sa hlasovania: 0 /viď uznesenie č.85/2016/

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a
rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
Poslanci OZ nepredložili pripomienky k stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu
Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce /viď príloha č. 1/, ktorý obdŕžali v tlačenej forme dňa
24.03.2016.
Poslanci OZ nemali pripomienky a dotazy a zobrali na vedomie Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok
2015.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti 0

Zdržal sa hlasovania: 0 /viď uznesenie č. 86/2016/

4. Návrh Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu Záverečného účtu obce Veľké
Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015/ viď príloha č. 2/, ktorý obdŕžali v tlačenej forme
dňa 24.03.2016 a bol zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke od 16.03.2016 do 31.03.2016.
Posl. Galgoczy - sa informoval ohľadom kapitálového rozpočtu a to ihrisko a oddychová zóna v sume
22 015,33 EUR, keď na zasadnutí OZ bola schválená len I. etapa v sume 10 000,-EUR a ktorá firma to
realizovala.
P. Krištofová Iveta – projekt realizovala firma Rapal s.r.o, na základe výsledku verejného obstarávania
a všetky faktúry boli zverejnené na portáli
P. starostka - na uvedený dotaz Vám bude odpovedané písomne.
Posl. Kováč - financovanie obcou na výstavbu ihriska a oddychovej zóny v sume 10 000,- EUR v
prvej etape bolo riešené z dôvodu toho, že na dokončenie celého projektu v tom čase obec nemala
finančné prostriedky, ale po pridelení dotácie z Úradu vlády SR bol dokončený celý projekt a
dostavané ihrisko /mantinely, ochranné siete, bránky, osvetlenie s príslušenstvom/.
P. starostka – navrhla použiť zostatok finančných operácii v sume 5129,25 EUR na tvorbu rezervného
fondu, ktorý bude použitý na dokúpenie príslušenstva k traktoru.
Poslanci OZ nemali už žiadne dotazy a schválili Návrh Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a
rozpočtové hospodárenie za rok 2015 a použitie zostatku finančných operácií v sume 5 129,25

Eur na tvorbu rezervného fondu, ktorý bude použitý na dokúpenie príslušenstva k traktoru.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 1 /JUDr. Martin Galgoczy/
Varga / /viď uznesenie č. 87/2016/

Zdržal sa hlasovania: 1 /Miloš

5.

Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2015.
Poslanci OZ nepredložili pripomienky k správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Veľké Ozorovce za II. polrok 2015 /viď príloha č. 3/, ktorú obdŕžali dňa 24.03.2016 v tlačenej forme .
Poslanci nemali pripomienky a dotazy a zobrali na vedomie správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za II. polrok 2015.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0 /viď uznesenie č. 88/2016/

6. Návrh VZN č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Veľké Ozorovce.
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu VZN č.1/2016 o používaní

pyrotechnických výrobkov na území obce Veľké Ozorovce /viď príloha č. 4/, ktorý obdŕžali v tlačenej
forme dňa 24.03.2016 a bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke od 16.03.2016 do
31.03.2016.
P. starostka – prečítala dôvodovú správu k návrhu VZN č. 1/2016.
Posl. Galgoczy – vyslovil názor či má význam prijímať VZN o používaní pyrotechnických výrobkov
na území obce, keď aj tak obec nezabráni používaniu pyrotechnických výrobkov. Existujú aj ďalšie
kategórie, ktoré sú zahrnuté vo vyhláške, v ktorej je uvedené, že ak to urobí odborne spôsobilá
osoba, nemôžeme ju postihnúť.
P. starostka – VZN je potrebné prijať aj na základe sťažnosti nakoľko občania obce používajú
pyrotechnické výrobky aj počas roka, keď občania oslavujú narodeniny.
Posl. Kováč – obec by mala mať schválené VZN, ak je v súlade so zákonom a keď jej to zákon
umožňuje.
Poslanci OZ nemali už žiadne dotazy a uzniesli sa na vydaní VZN č. 1/2016 o používaní
pyrotechnických výrobkov na území obce Veľké Ozorovce.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0 /viď uznesenie č. 89/2016/

7.

Návrh Sadzobníka cien za služby poskytované obcou Veľké Ozorovce
Poslanci OZ nepredložili pripomienky k návrhu Sadzobníka cien za služby poskytované obcou
Veľké Ozorovce /viď príloha č. 5/, ktorý obdŕžali v tlačenej forme dňa 24.03.2016.
P. starostka – Sadzobník cien obecné zastupiteľstvo schválilo v minulom volebnom období a javí sa
potreba na základe skúsenosti a poznatkov, upraviť niektoré poplatky, ktoré boli oproti okolitým
obciam vyššie, a ak budú poplatky nižšie, občania budú skôr využívať služby ponúkané obcou, preto
Vám bol predložený návrh, ktorý treba posúdiť resp. upraviť a následne schváliť
Posl. Galgoczy - poplatok za používanie posilňovne navrhuje nižší.
P. starostka – poplatok za používanie posilňovne bol stanovený na základe dohody resp. návrhu
správcu posilňovne a mládeže, ktorá využíva posilňovňu
Posl. Varga – sa informoval ohľadom poplatku za prenájom ihriska, že ako ustrážime, aby tam
nechodili cudzí ľudia.
P. starostka – je to pre osoby bez trvalého pobytu v obci a skupiny, ktoré si chcú zahrať, si rezervujú
ihrisko na dohodnutý časový interval na obecnom úrade.
Posl. Galgoczy - vstup na cintorín – jednorazový – nie je mu celkom jasná formulácia
P. Krištofová – každá firma sa príde nahlásiť na OcÚ, že ide vykonávať práce na cintoríne a zaplatí
jednorazový poplatok /môže sa stať, že firma nedokončí na jeden vstup stavebné práce/
Posl. Varga - použitie náradia - rebrík, poplatok za používanie sa mu zdá vysoký,
P. starostka - rebrík sa opotrebúva a zohľadňujeme čas počas ktorého občan rebrík používal
Poslanci OZ nemali už žiadne dotazy a schválili Sadzobník cien za služby poskytované obcou Veľké
Ozorovce.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0 /viď uznesenie č. 90/2016/

8. Rôzne /žiadosti, návrhy, sťažnosti/
Správa starostky obce od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, investičné a kultúrne
akcie /viď príloha č. 6/
Poslanci OZ nemali pripomienky a dotazy a zobrali na vedomie Správu starostky obce od posledného
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0 /viď uznesenie č. 91/2016/

Poslanci OZ nepredložili pripomienky ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Veľké
Ozorovce na obdobie 2016 – 2021, ktorý obdŕžali v elektronickej forme dňa 24.03.2016. P. starostka
prečítala dôvodovú správu /viď príloha č. 7/.
Poslanci OZ nemali pripomienky a dotazy a schválili navrhnutý Komunitný plán sociálnych služieb
obce Veľké Ozorovce na obdobie 2016 – 2021.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0 / viď uznesenie č. 92/2016/

P. starostka – Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu s možnosťou podania žiadosti, podľa § 2
Výnosu č. 26825/2005 – 441 z 09.12.2005 na individuálne potreby obcí. Účelom by bola
„Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľké Ozorovce“ znížením stropov a
zateplením spoločenskej miestnosti – sály kultúrneho domu, vstupnej chodby, posilňovne, so spolufinancovaním zo strany obce vo výške 10 % z celkových oprávnených nákladov.
Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR a
spolufinancovanie 10% z celkových oprávnených nákladov.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0 /viď uznesenie č. 93 /2016/

9.
Interpelácia poslancov
Posl. Galgoczy – požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby preverila faktúru na 70,- EUR od p. Gašpára
Slávka na odhŕňanie snehu v mesiaci január 2016.
Zároveň požaduje od p. starostky písomné vyjadrenie či sa jej máli plat vo výške 1416,- Eur a
zástupcu starostky obce ohľadom koncoročnej odmeny vo výške 200,- Eur, či je to biznis podnik.
Posl.Galgóczy – uznesenie č. 79/2015 na zasadnutí OZ o zvýšení platu starostky v mesiaci december
2015 bolo pripravené narýchlo, nakoľko sú tam administratívne chyby, ako aj zlé vynásobenie výšky
platu a o chvíľu sa bude znova prejednávať plat starostky...
Starostka - ja som nežiadala o zvýšenie platu, ale schválilo ho OZ na základe návrhu posl. OZ
Hlavná kontrolórka obce – reagovala na vystúpenie posl. OZ Galgoczyho ohľadom odmeny pre zast.
starostky, v tom že ona si myslela, že sa jedná o odmenu mesačne po 200.—Eur a nie jednorazovo, za
odvedenú prácu na viac
Posl. Krištofová Z. – rozhodnutie sa posl. Galgoczyho, že si odmenu nezaslúžil, ale túto dá pre charitu
je dobré, je to jeho osobné rozhodnutie, ktoré ho chváli a zrejme sa tak potrebuje prezentovať
Posl. Kováč - odmenu starostky schválili v súlade so zákonom všetci prítomní poslanci OZ, a tak isto
aj odmenu pre zást. starostky schválili všetci prítomní poslanci OZ, v súlade so schválenými Zásadami
odmeňovania poslancov a členov komisii OZ
Posl. Varga – na základe výzvy posl. Kováča sa vyjadril k odmene pre zást. starostky, že je pravda, že
z poslancov OZ sa najviac podieľa na jednotlivých prácach v obci, aj formou pomoci starostke obce,
tak že si odmenu zaslúžil. Taktiež uviedol, že aj on počas toho, keď vykonával funkciu zást. starostky,
bral pravidelne mesačne odmenu vo výške 70.- Eur.
10.

Diskusia
Z prítomných občanov obce požiadal o vystúpenie v diskusii, člen stavebnej komisie p.Ing.
Ivan Megyesi, ktorý reagoval na vystúpenia poslanca OZ Galgoczyho, v ktorých nepostrehol kritiku,
skôr zosmiešňovanie samého seba, nakoľko obec je v dobrej kondícii na rozdiel od roku 2001,preto sa
mu nepáči prístup p. poslanca Galgoczyho

11.

Návrh na uznesenia
Predseda návrhovej komisie posl. JUDr. Kováč predniesol návrh na uznesenia z rokovania
obecného zastupiteľstva, ktorý poslanci schválili.

12.

Záver
Pani starostka sa poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ. Zároveň
oboznámila prítomných o plánovanom termíne zasadnutia obecného zastupiteľstva, v mesiaci jún
2016 a ukončila zasadnutie OZ o 17.16 hod..
KováčováAlena
starostka obce

Overovatelia:
Mgr. Zuzana Krištofová

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

Eva Kozáková

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

