ZÁPISNICA
z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 19.12.2018 v zasadacej miestnosti OcÚ Veľké Ozorovce
P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice
1.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej OZ)
Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ a náhradníka na uvoľnený mandát poslanca
OZ
Rokovanie 1. OZ otvorila a viedla starostka obce Alena Kováčová, ktorá upovedomila prítomných, že
z 1. zasadnutia OZ sa robí zvukový záznam.
Pani starostka - požiadala o zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ, kde novozvolený poslanec
OZ JUDr. Martin Galgoczy, prečítal text predpísaného sľubu pre poslancov, potvrdil sľub svojím
podpisom a prevzal si osvedčenie od starostky obce.
Pani starostka – oboznámila prítomných poslancov OZ o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Evy
Kozákovej, dňa 04.12.2018 z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie, a oznámila, že na uvoľnený mandát
poslanca OZ nastupuje náhradník Mgr. Zuzana Krištofová, ktorá prečítala text predpísaného sľubu
pre poslancov, potvrdila sľub svojim podpisom a od starostky obce si prevzala osvedčenie. /tvorí
prílohu č. 2 tejto zápisnice/.
Uznesenie číslo 6 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/Miloš Varga/
Za: /Anna Bartošová, JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/

2.
Schválenie navrhovaného programu rokovania
Po zložení predpísaného sľubu poslanca OZ, starostka obce otvorila pracovnú časť zasadnutia OZ, kde
konštatovala, že OZ je uznášania schopné. Ospravedlnený pán poslanec Miloš Varga. Rokovania sa
zúčastnila hlavná kontrolórka obce Veľké Ozorovce.
Starostka obce predniesla návrh programu OZ podľa pozvánky /tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice/.

Návrh programu zasadnutia OZ vo Veľkých Ozorovciach:
1. Otvorenie
Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ a náhradníka na uvoľnený mandát poslanca OZ
Schválenie navrhovaného programu rokovania
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
3.
Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ na funkčné
obdobie 2018 – 2022, návrh na zmenu
4. Zriadenie komisií OZ, predsedov a ďalších členov komisií
5. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri Materskej škole
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2019
7. Návrh plánu zasadnutí OZ vo Veľkých Ozorovciach na rok 2019
8. Prejednanie poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu podielov obce na zabezpečenie
záujmových aktivít detí s trvalým pobytom v obci Veľké Ozorovce v centrách voľného času.
9. Návrh Dodatku č. 7/2018 ku VZN obce Veľké Ozorovce č. 6/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ
10. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2018 - rozpočtové opatrenie č. 1/2018
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké
Ozorovce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021
12. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021
13. Návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ obce Veľké Ozorovce
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14.
15.
16.
17.

Interpelácie a podnety poslancov
Rôzne
Diskusia
Záver

O návrhu programu zasadnutia dala starostka obce hlasovať
Uznesenie číslo 7 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/Miloš Varga/
Za: /Anna Bartošová, JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/

a./ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. JUDr. Jána Kováča a za členov
návrhovej komisie: posl. JUDr. Martina Galgoczyho a posl. Blaženu Hlebaškovú.
Uznesenie číslo 8 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/Miloš Varga/
Za: /Anna Bartošová, JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/

b./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Blaženu Hlebaškovú, posl. Mgr. Zuzana
Krištofová.
Uznesenie číslo 9 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/Miloš Varga/
Za: /Anna Bartošová, JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/

3.
Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ na
funkčné obdobie 2018 – 2022, návrh na zmenu
Pani starostka – nakoľko pani Eva Kozáková, sa dňa 04.12.2018 vzdala mandátu poslanca OZ, preto
predložila návrh na poverenie poslanca OZ Mgr. Zuzanu Krištofovú, ktorá bude oprávnená zvolávať
a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3, tretia veta, ods. 5, tretia veta
a ods. 6, tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
/tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice/

O návrhu dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 10 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/Miloš Varga/
Za: /Anna Bartošová, JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/

4.
Zriadenie komisií OZ, predsedov a ďalších členov komisií
Návrh na zloženie komisií stavebnej, kultúrno–športovej, verejného poriadku a životného
prostredia a komisie na ochranu verejného záujmu, poslanci OZ obdŕžali v tlačenej forme dňa
03.12.2018 /tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice/. Zo strany poslancov OZ neboli doručené žiadne
pripomienky a návrhy. Zároveň požiadala predsedníčku kultúrno – športovej komisie, aby
pripravila plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019 a podotkla, že ostatné komisie
budú zasadať podľa potreby. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu.
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O návrhu zriadenia komisií OZ, predsedov a ďalších členov komisií, dala starostka obce
hlasovať.
Uznesenie číslo 11 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/Miloš Varga/
Za: /Anna Bartošová, JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/

5.
Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri Materskej škole
Návrh na delegovanie zástupcov obce Veľké Ozorovce do Rady školy pri Materskej škole Veľké
Ozorovce v zložení: posl. Anna Bartošová, posl. Mgr. Zuzana Krištofová, poslanci OZ obdŕžali
v tlačenej forme dňa 03.12.2018, /tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice/ zo strany poslancov OZ neboli
doručené žiadne pripomienky a návrhy. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu.

O návrhu o delegovaní zástupcov do Rady školy pri MŠ dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 12 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/Miloš Varga/
Za: /Anna Bartošová, JUDr. Martin Galgoczy ,Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/

6.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce
na I. polrok 2019
Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný
kontrolór obce predkladá OZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2019 /tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice/, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli obce od 26.11.2018 do 19.12.2018 a tento obdŕžali v tlačenej forme poslanci OZ dňa 03.12.2018. Zo
strany občanov a poslancov OZ neboli doručené žiadne pripomienky a návrhy.
O návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2019 dala
starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 13 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/Miloš Varga /
Za: /Anna Bartošová, JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/

7.
Návrh plánu zasadnutí OZ vo Veľkých Ozorovciach na rok 2019
Návrh plánu zasadnutí OZ vo Veľkých Ozorovciach na rok 2019 /tvorí prílohu č.8 tejto zápisnice/,
ktorý predniesla starostka obce. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu plánu
zasadnutí.

O návrhu plánu zasadnutí OZ na rok 2019 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 14 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/Miloš Varga /
Za: /Anna Bartošová, JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/
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8.

Prejednanie poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu podielov obce na zabezpečenie
záujmových aktivít detí s trvalým pobytom v obci Veľké Ozorovce v centrách voľného času.
Pani starostka - prečítala dôvodovú správu ku poskytnutiu finančných prostriedkov z rozpočtu
podielov obce na zabezpečenie záujmových aktivít detí s trvalým pobytom v obci Veľké Ozorovce v
centrách voľného času a futbalovom klube na rok 2019. /tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice/.
O voľno - časovom poukaze do centra voľného času a futbalového klubu dala starostka obce hlasovať
Uznesenie číslo 15 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/Miloš Varga /
Za: /Anna Bartošová, JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/

9.

Návrh Dodatku č. 7/2018 ku VZN obce Veľké Ozorovce č. 6/2009 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ.
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu Dodatku č. 6 ku VZN obce Veľké
Ozorovce č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Veľké
Ozorovce a školskej jedálne pri MŠ Veľké Ozorovce /tvorí prílohu č. 10 k zápisnici/, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a web sídle obce v období od 26.11.2018 do 19.12.2018 a tento obdŕžali
aj poslanci v tlačenej forme dňa 03.12.2018.
O návrhu Dodatku č. 7/2018 ku VZN obce Veľké Ozorovce č. 6/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 16 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/Miloš Varga /
Za: /Anna Bartošová, JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/

10.
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2018 - rozpočtové opatrenie č. 1/2018
Odborná referentka pani Iveta Krištofová, predniesla dôvodovú správu k návrhu zmeny rozpočtu obce
na rok 2018, rozpočtové opatrenie č. 1/2018 /tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice/.
Posl. Galgoczy – mal dotaz na hlavnú kontrolórku obce p. Ing. Kačmarovú, či bol dodržaný formálny
postup na návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenie 1/2018, či by nemalo byť
zverejnené pred schválením
Pani Krištofová, odborná referentka – nie je povinnosťou zverejňovať návrhy zmeny rozpočtu obce.
Povinnosťou obec je zverejniť iba návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu.
Pani Ing. Kačmarová, hlavná kontrolórka obce – doposiaľ nám to nebolo vytknuté zo strany audítorky
a mám vedomosť, že schvaľovaniu zmien rozpočtu nepredchádza informačná povinnosť podľa zákona
o obecnom zriadení. Taktiež pani starostka obce ma právo, na základe schváleného uznesenia OZ č.
16/2014 zo dňa 15.12.2014, vykonávať rozsah zmien rozpočtu určený zastupiteľstvom.
O návrhu zmeny rozpočtu obce na rok 2018 - rozpočtové opatrenie č. 1/2018 dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 17 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 4

Proti: 1
/JUDr. Martin Galgoczy/

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/Miloš Varga /

Za: /Anna Bartošová, Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč /

11.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké
Ozorovce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 202
Hlavná kontrolórka obce predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
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príjmov a výdavkov obce Veľké Ozorovce na rok 2019 s výhľadom na roky 2021, 2022 /tvorí prílohu
č. 12 tejto zápisnice/. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k stanovisku.
O Stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké Ozorovce
na rok 2019 s výhľadom na roky 2019, 2020 dala starostka hlasovať
Uznesenie číslo 18 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/Miloš Varga /
Za: /Anna Bartošová, JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/

12.
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok
2019 s výhľadom na roky 2020, 2021 /tvorí prílohu č. 13 k zápisnici/, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli a web sídle obce v období od 26.11.2018 do 19.12.2018 a tento obdŕžali aj poslanci v tlačenej
forme dňa 03.12.2017.
Posl. Galgoczy – k návrhu rozpočtu poznamenal, že od 01.01.2019, z dôvodu účinností zákona
č.329/2018 Z .z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z. z.
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
by sa mal platiť zvýšený poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov, ktorý vyberá tiež
prevádzkovateľ skládky, no odovzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka nachádza a obce za tento
zmesový komunálny odpad budú platiť od úrovne jeho vytriedenia. Ďalej podotkol, že podľa jeho
mienky, vzhľadom na legislatívne zmeny zákonov v poplatkoch za uloženie odpadu na skládke
odpadov, predložený rozpočet nebude zrejme postačovať k vyrovnanému rozpočtu, resp. dôjde
k zvýšeniu výdavkov na účely odpadového hospodárstva obce v súlade s hierarchiou a cieľmi
odpadového hospodárstva a navrhol možnosť schválenia provizória rozpočtu.
Pani Iveta Krištofová - uviedla, že obec v súčasnej dobe nedisponuje údajom, akou percentuálnou
výškou sa podieľa na triedení odpadu. Na rok 2019 došlo k zvýšeniu podielu daní pre obec
a v prípade, že by bol príjem nedostatočný na realizáciu kapitálových výdavkov, tak by neboli
realizované. Navrhovaný rozpočet je postačujúci na vykrytie bežného rozpočtu na rok 2019,
pričom tento rozpočet sa musí prispôsobovať finančnému vývoju a zmenám, ktoré nastanú až
v priebehu rozpočtového roka 2019, k čomu slúžia rozpočtové opatrenia.
Pani starostka – prerušila rokovanie Obecného zasadnutia na 15 minút o 17: 19 hod. a po prestávke
rokovanie o 17:37 hod. pokračovalo.
Posl. Bartošová a posl. Krištofová, taktiež vyslovili svoje názory k návrhu rozpočtu obce a navrhovali
predložený rozpočet s navrhovanými úpravami schváliť.
Posl. Kováč – navrhol, aby rozpočet v predloženej podobe s navrhnutou úpravou v znení
pozmeňujúcich návrhov bol schválený.
O návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021 s úpravou v znení
pozmeňujúcich návrhov, dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 19 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 4

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/JUDr. Martin Galgoczy/
/Miloš Varga /
Za: /Anna Bartošová, Blažena Hlebašková, Mgr.Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/

13.

Návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ obce Veľké Ozorovce
Pani starostka - prečítala dôvodovú správu, pričom na ustanovujúcom zasadnutí OZ požiadala
poslancov OZ, aby predložili návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ obce Veľké Ozorovce.

Poslankyne OZ pani Hlebašková Blažena, Bartošová Anna, Mgr. Krištofová Zuzana,
predložili spoločný návrh /tvorí prílohu č. 14 k zápisnici/, ktorý mali poslanci k dispozícií
k nahliadnutiu. Požiadala prítomných poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili.
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Posl. Galgoczy – keďže nemal možnosť skôr nahliadnuť do predloženého návrhu a sám vlastný
návrh nepredložil, rozhodol, že sa zdrží hlasovania.
Poslanci OZ nemali ďalšie dotazy a pripomienky k návrhu.
O návrhu Zásad odmeňovania poslancov OZ dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 20 z 19/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

/JUDr. Martin Galgoczy/
/Miloš Varga /
Za: /Anna Bartošová, Blažena Hlebašková, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč/

14.
Interpelácie a podnety poslancov
Posl. Galgoczy – uviedol, že zo strany obce mu neboli doručené všetky potrebné materiály, ale iba
časť materiálov, ktoré sa prejednávali na zasadnutí OZ
Pani starostka - uviedla, že má vedomosť o tom, že zo strany pracovníčky OcÚ p. Giertlovej boli
všetky materiály potrebné k prejednaniu na zasadnutie OZ zasielané poštou a to na dvakrát
a požiadala pracovníčku OcU pani Ivetu Giertlovú o vysvetlenie.
Pani Giertlová – uviedla, že posl. Galgoczymu všetky materiály potrebné k prejednaniu na zasadnutie
OZ boli zaslané na dvakrát, poštou na adresu trvalého bydliska v predstihu, aby si ich mohol
preštudovať.
15.
Rôzne
Pani starostka – informovala prítomných poslancov, že dňa 01.01.2019 bude novoročné posedenie
v kultúrnom dome, kde sa bude podávať novoročný punč, na ktoré ich pozvala a dňa 03.02.2019 je
naplánované posedenie s dôchodcami.
16. Diskusia

Z prítomných občanov sa nikto neprihlásil do diskusie.
17.
Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zastupiteľstve a popriala všetkým prítomným a ich rodinám
pokojné prežitie sviatkov. Zasadnutie OZ ukončila starostka obce o 18:41 hod.

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka:
Iveta Giertlová

Overovatelia zápisnice :
1/ posl. Blažena Hlebašková
2/ posl. Mgr. Zuzana Krištofová

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

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

A l e n a Kováčová
starostka obce
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