ZÁPISNICA
zo 14. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného dňa
13.12.2021 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 a viedla starostka obce pani Alena
Kováčová o 16.03 hod. Privítala všetkých prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva, pričom
konštatovala, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo 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 poslanec (JUDr. Galgoczy) sa ospravedlnil, teda obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Rokovania sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce Veľké Ozorovce Ing. Mária Kačmárová.
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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľky
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 13. zasadnutia OZ dňa 27.09.2021
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2021 - rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké Ozorovce na
rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2022
Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2022
Rozdelenie dotácií z rozpočtu - podielových daní obce na rok 2022, poskytnutých na zabezpečenie
záujmových aktivít detí s trvalým pobytom v obci Veľké Ozorovce v centrách voľného času.
Návrh Dodatku č. 10/2022 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 2022
Použitie prostriedkov rezervného fondu na projekty – „Vodovod Veľké Ozorovce, Prívod vody z VDJ
Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce a Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla OÚ a KD
Veľké Ozorovce využitím aerotermálnej energie“
Zriadenie združenia obcí Ondavské cyklotrasy- (schválenie zmluvy, stanov, predsedu a členov Rady
združenia obcí Ondavské cyklotrasy)
Rôzne
- Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
Interpelácie poslancov na starostku obce
Diskusia
Záver

1./ O programe rokovania dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 37 z 13/12 - 2021, tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
1a./

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú a za členov
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návrhovej komisie boli navrhnutí: posl. Miloš Varga a posl. JUDr. Ján Kováč.
Uznesenie číslo 38 z 13/12 - 2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

1b./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Annu Bartošovú a posl. Jána Kačmára. O určení
overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 39 z 13/12 - 2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

1c./ Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú.
Uznesenie číslo 40 z 13/12-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

2.
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Veľké Ozorovce, konaného dňa 27.09.2021
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uznesenia z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce,
konaného dňa 27.09.2021 boli plnené nasledovne:
Splnené úlohy: Uznesenia č. 25 -36/2021
Úlohy v plnení: Uznesenia č. 21 a 23/2021
O informácii o plnení uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 41 z 13/12-2021 – príloha č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/.
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

3.

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2021 - rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtové opatrenie č. 1/2021, /tvorí prílohu č. 3 tejto
zápisnice/ návrh zmeny rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č.1/2021 + dôvodovú správu, poslanci obdŕžali v
elektronickej forme dňa 08.12.2021, zo strany poslancov neboli doručené pripomienky ani návrhy. Poslanci
OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k stanovisku . O návrhu zmeny rozpočtu obce na rok 2021 dala
starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 42 z 13/12-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

4.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké
Ozorovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké Ozorovce na
rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024 /tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice/, pričom poslanci obdŕžali v
elektronickej forme a osobne dňa 08.12.2021, stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov
a výdavkov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024, kde zo strany poslancov neboli doručené
pripomienky ani návrhy. 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 2022 s
výhľadom na roky 2023, 2024 dala starostka hlasovať.
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Uznesenie číslo č. 43 z 13/12-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

5.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok
2022 s výhľadom na roky 2023, 2024 /tvorí prílohu č. 5 k zápisnici/, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a
web stránke obce v čase od 26.11.2021 do 13.12.2021 a tento obdŕžali aj poslanci v elektronickej forme
a osobne dňa 08.12.2021. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k stanovisku. O návrhu rozpočtu
príjmov a výdavkov, dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 44 z 13/12-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

6.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2022
Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2022 /tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice/, tento bol
zverejnený na úradnej tabuli obce od 26.11.2021 do 13.12.2021 a taktiež tento obdŕžali v elektronickej forme a
osobne poslanci OZ dňa 08.12.2021. Zo strany občanov a poslancov OZ neboli doručené žiadne pripomienky a
návrhy. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu plánu. O návrhu plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2022 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 45 z 13/12-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/ Výsledky
hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

7.

Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2022
Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2022 /tvorí prílohu č.7
tejto zápisnice/, poslanci obdŕžali v elektronickej forme a osobne dňa 08.12.2021 a zo strany poslancov neboli
doručené pripomienky ani návrhy. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu plánu zasadnutí.
O návrhu plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2022 dala starostka obce hlasovať.

Uznesenie číslo 46 z 13/12-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

8.
Rozdelenie z dotácií rozpočtu - podielových daní obce na rok 2022, 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, podľa § 6 ods. 12 písm. d)
zákona, obec poskytne na rok 2022 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 60 €. Na základe obdŕžaných zoznamov, ktoré obci boli zaslané zo strany CVČ, sú finančné
prostriedky na jednotlivých žiakov poukazované na základe dochádzky detí, ktorú obci zasielajú jednotlivé
CVČ po podpísaní zmlúv. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky.
Uznesenie číslo 47 z 13/12-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
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Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

9.
Návrh Dodatku č. 10/2021 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 2022
Návrh Dodatku č.10/2020 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 2021 /tvorí prílohu č. 8
tejto zápisnice/. Návrh Dodatku a dôvodovú správu poslanci obdŕžali v elektronickej forme a osobne dňa
08.12.2021, pričom návrh bol zverejnený na web stránke a úradnej tabuli obce od 26.11.2021 do 3.12.2021 a
do dnešného dňa zo strany občanov obce a poslancov neboli doručené pripomienky ani návrhy. Poslanci OZ
nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu Dodatku č.10/2021. O návrhu Dodatku č.10/2021 dala starostka
obce hlasovať.
Uznesenie číslo 48 z 13/12-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

10.
Použitie prostriedkov rezervného fondu na projekty – „Vodovod -Veľké Ozorovce , Prívod vody
z VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce a Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla OÚ a KD
Veľké Ozorovce využitím aerotermálnej energie“
Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na projekty – „Vodovod -Veľké Ozorovce, Prívod
vody z VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce a Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla OÚ a KD
Veľké Ozorovce využitím aerotermálnej energie, poslanci obdŕžali v elektronickej forme a osobne dňa
08.12.2021 a zo strany poslancov OZ neboli doručené žiadne pripomienky ani návrhy. Poslanci OZ nemali
žiadne dotazy a pripomienky k návrhu použitie prostriedkov rezervného fondu na projekty. O návrhu dala
starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 49 z 13/12-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

11.
Zriadenie združenia obcí Ondavské cyklotrasy- (schválenie zmluvy, stanov, predsedu a členov
Rady združenia obcí Ondavské cyklotrasy)
Návrh na Zriadenie združenia obcí Ondavské cyklotrasy – (schválenie zmluvy, stanov, predsedu
a členov Rady združenia obcí Ondavské cyklotrasy) a dôvodovú správu, poslanci obdŕžali v elektronickej forme
a osobne dňa 08.12.2021 a do dnešného dňa zo strany poslancov neboli doručené pripomienky ani návrhy.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k zriadeniu združenia obcí Ondavské cyklotrasy
Uznesenie číslo 50 z 13/12-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

12.
Rôzne
- Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
Stavebným úradom Sečovce bolo dňa 06.12.2021 vydané Záväzné stanovisko pre vydanie stavebného
povolenia v zmysle § 140b stavebného zákona, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad s vydaním
vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Veľké Ozorovce – vodovod“
Stavebným úradom Sečovce, bolo dňa 06.12.2021 vydané Záväzné stanovisko pre vydanie stavebného
povolenia v zmysle § 140b stavebného zákona, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad s vydaním
vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „ Prívod vody z areálu VDJ Sečovce - Habeš do VDJ Malé
Ozorovce“
Stavebným úradom Sečovce, bolo dňa 06.12.2021 vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39
a 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov a vyhl. č.453/2000 Z. z. pre „ Veľké Ozorovce –
kanalizácia“
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v mesiaci október – december 2021, pracovníci na základe dohody uzatvorenej podľa § 12 ods.3 písm.
b) bod 5), resp. 6), ods.11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákonov č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s UPSVaR Trebišov, vykonávali bežnú
údržbu na verejných priestranstvách, kosenie cintorína, MŠ, hrabanie, zvoz lístia a konárov od občanov obce,
čistenie okolia plota cintorína, čistenie rigolov, potoka ako aj pomoc pri zabezpečovaní vianočnej výzdoby
v obci
dňa 05.12.2021 v poobedňajších hodinách boli zo strany obce poskytnuté mikulášske balíčky pre deti
do 15 rokov, ktoré boli odovzdané pracovníčkami OcÚ
vydanie knihy Monografia obce bolo predbežne dohodnuté s vydavateľom tlačiarne Final Michalovce
p. Janoškom v termíne do 30.06.2022 vzhľadom na vzniknuté problémy (pandemické opatrenia ...)
obec obdŕžala Rozhodnutie SIŽP, Inšp. život. prostredia Košice o vydaní konečného rozhodnutia
o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov „Skládka na nie nebezpečný odpad Veľké Ozorovce“rekultivácia skládky, vrátane dokumentácie na zmenu stavby pred dokončením. Materiály sú vyvesené na web
sídle obce. Poslanci obecného zastupiteľstva s nimi boli oboznámení
poslancom obecného zastupiteľstva bolo predložené oznámenie o výsledku šetrenia podnetu č.P130/2020 na únik dioxínov zo skládky Veľké Ozorovce. Jeho záverom je konštatovanie, že výsledky analýz
odobratých vzoriek vôd a pôd zo dňa 16.06.2021 preukázali obsah dioxínov pod limitmi nebezpečnými pre
zdravie ľudí a životné prostredie. Vykonanou environmentálnou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ
OZOR , s.r.o, Rastislavova 98, 043 46 Košice vykonával činnosť v súlade s kontrolovanými podmienkami
integrovaného povolania , t.j. prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z.z.
o IPKZ.
v dobe do 09.12.2021 prebiehalo pripomienkovanie k zmenám č.5 ÚPN obce Veľké Ozorovce na
základe ktorého sú zasielané stanoviská zo strany jednotlivých orgánov k predloženému návrhu zmien
a doplnkov č.5 Spoločného územného plánu obcí Z. Teplica, Veľké Ozorovce, M .Ozorovce a Zbehňov, časť
obce Veľké Ozorovce, ktoré až po ich prehodnotení budú predložené na prejednanie - schválenie na
zasadnutie OZ
na základe požiadavky zo strany obce, bola schválená pre občanov obce možnosť využívania služby
samoobslužného automatu, umiestnením vedľa objektu budovy OcÚ Z-box slúžiaceho k vydávaniu zásielok
a poskytovaniu ďalších služieb v oblasti prepravných služieb, na základe zmluvy zo dňa 05.12.2021,
s prenájmom miesta na osadenie Z- boxu na dobu neurčitú za 1euro
na základe záverov zo stretnutia starostov obcí okresu Trebišov a Košice - okolie v obci Dargov dňa
26.10.2021, s prof. Ing. Dušanom Veličom, DrSc. št. taj. rezortu Ministerstva investícii, regionál. rozvoja
a informácií SR a zást. riaditeľa Environmentálneho fondu Ing. Martinom Repom, bol, po dohode zo strany
starostky obce, listom požiadaný Ing. Martin Repa - zást. riaditeľa environmentálneho fondu o prehodnotenie §
7 zákona č. 329/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení, - podmienky a možností použitia
finančných prostriedkov z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov a dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie
odpadov v obciach, na územiach ktorých sa nachádzajú skládky odpadov a navrhnutie legislatívnej zmeny
uvedeného § 7 zákona č. 329/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení
na základe podanej žiadosti zo strany obce bol rozhodnutím Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry schválený nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy OPKZP-P04-SC411-2019-61 na projekt
zníženie energetickej náročností OÚ a KD s 5 % spolufinancovaním zo strany obce
posl. OZ boli oboznámení s Dohodou č.21/45/012/19 a 21/45/010/532 uzatvorenou podľa § 12 ods.3
písm. b) bod 5), resp. 6), ods.11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s ÚPSVaR Trebišov o poskytnutí
počtu zamestnancov z radov občanov obce na MOS a na 32 hod. v mesiaci, na obdobie od 01.01.2022 do
31.12.2022
O informáciách starostky o činnosti obce, s ktorou oboznámila poslancov na zasadnutí OZ, dala
starostka obce hlasovať /tvorí prílohu č. 9 k tejto zápisnici/.
Uznesenie číslo 51 z 13/12-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Neprítomný: 1 /JUDr.Galgoczy Martin/

Nehlasovalo: 0

13.

Interpelácie poslancov na starostku obce
Starostka obce - v priebehu kalendárneho roka 2021 bolo na základe žiadostí občanov vyvezených 50
veľkokapacitných kontajnerov , ktoré v prípade toho, že občania majú možnosť tento si dať odviesť a uložiť na
skládku odpadov by zrejme skončili, ako čierne skládky. Je dôvodné predpokladať, že v prípade absencie tejto
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možnosti by daný odpad mohol vytvárať čierne skládky.
- posl. Bartošová – na základe informácie zo strany starostky obce o rekultivácii skládky TKO sa pýtala na
plánované ukončenie prevádzky skládky TKO v obci
- na základe dotazu od občana obce sa informuje, či po nebohej Darine Szencyovej existujú možní
dediči majetku nebohej
- Starostka obce – vychádzajúc z informácie vlastníka skládky TKO Veľké Ozorovce – firmy Kosit s.r.o. Košice, je
predpoklad prevádzkovania skládky v obci do roku 2031, pokiaľ by nedošlo k skoršiemu naplneniu jej kapacity
- na základe mojich vedomostí po smrti nebohej Dariny Szenczyovej neexistujú dediči v priamej
rodovej línii nebohej, ale existujú ďalší dediči zo strany rodiny Szenczyovej aj Kačmárovej
- posl. Kováč - je predpoklad do budúcna voziť odpad na skládku TKO v obci po vytriedení na triediacej linke,
kde bude zároveň odpad pomletý a takto sa bude uskladňovať triedený a pomletý odpad, kde vlastník skládky má
záujem vytvoriť triediacu linku. Zo strany firmy Kosit je tiež značná časť odpadu odvážaná aj do spaľovne
v Košiciach
- vzhľadom na to, že na miestnom cintoríne nie sú urobené chodníky medzi hrobmi, pri pohreboch
vzniká problém s blatom a preto navrhol spoločne stretnutie poslancov na miestnom cintoríne a hľadať spôsob
riešenia na výstavbu chodníkov
- čo sa týka zamokrenia miestneho cintorína, javí sa potreba prehĺbenia rigola v zadnej časti, aby
prívalové vody z polí smerom od Malých Ozoroviec boli odvádzané popri cintorínu do miestneho potoka
- poslanci obecného zastupiteľstva vyslovili spokojnosť so službou pre občanov obce - osadením Z-boxu vedľa
objektu budovy OcÚ slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb v oblasti prepravných
služieb
- prítomní poslanci obecného zastupiteľstva sa taktiež vyjadrovali k potrebe výstavby urnového hája na miestnom
cintoríne a miesta na pochovávanie zomrelých občanov do zeme, na samostatne vytvorenom mieste v objekte
miestneho cintorína
- Starostka obce – náklady na výstavbu urnového hája v objekte miestneho cintorína obec v rozpočte nemá, ale do
budúcna bude potrebné najprv v objekte miestneho cintorína nájsť vhodné miesto na výstavbu urnového hája
a vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky
- čo sa týka vytvorenia miesta na pochovávanie zomrelých občanov do zeme, na samostatne
vytvorenom mieste v objekte miestneho cintorína je tiež obtiažné, vzhľadom na to, že v objekte miestneho cintorína
sa nachádzajú hroby z minulosti. Pri kopaní do zákonom stanovenej hĺbky potrebnej na uloženie telesných
pozostatkov sa nachádzajú ešte pozostatky starých hrobov
- vyslovila spokojnosť so schválením nenávratného finančného príspevku v rámci projektu na
zníženie energetickej náročností OÚ a KD, nakoľko aj v mesiaci december pri vykonávaní revízie plynových
zariadení v objekte OcÚ, bolo konštatované, že uvedené plynové zariadenia (kotly) sú už v stave, kedy je ich
výmena potrebná. Túto potrebu tak vyrieši schválený nenávratný príspevok, kde obec má povinnosť iba 5 %
spolufinancovania
- vyslovila spokojnosť so schválenou Dohodou s ÚPSVaR Trebišov o poskytnutí počtu
zamestnancov z radov občanov obce na MOS a na 32 hod. v mesiaci, na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022,
nakoľko zo strany obce by bolo obtiažné zabezpečovať údržbu verejných priestranstiev, cintorína, MŠ, okolia
objektu OcÚ a KD, ako aj vývozu biologicky rozložiteľného odpadu od občanov (tráva, lístie, konáre, zeleň ....)
- v súvislosti s okrúhlym stým výročím, založenia dobrovoľného hasičského zboru v obci Veľké
Ozorovce, z dôvodu pandemických opatrení budú medaily a ďakovné listy pre členov dobrovoľného hasičského
zboru a pre dobrovoľných darcov krvi našej obce, odovzdané v priebehu kalendárneho roka 2022.

14.
Diskusia
Do diskusie sa z občanov neprihlásil nikto.
15.

Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončila o17:40 hod.. Oznámila, že najbližšie plánované zasadnutie OZ je v mesiaci marec 2022. Všetkým
prítomným popriala pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok.
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Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová

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

Overovatelia: 1/ posl. Anna Bartošová

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

2/ posl. Ján Kačmár

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

Starostka obce Alena Kováčová

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