ZÁPISNICA
z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 19.06.2017 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 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 zúčastnilo 5 poslancov, z celkového počtu
6, takže je uznášania schopné. Ospravedlnil sa 1 poslanec/ Varga - omeškanie/. Rokovania sa
zúčastnila hlavná kontrolórka obce Veľké Ozorovce.
Taktiež 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. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 11. zasadnutia OZ dňa 27.03.2017
3. Návrh Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Ozorovce
4. Informácia o stave nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
ku dňu 31.12.2016
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017
6. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12. 2016
7. Rôzne
a) Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
8. Interpelácie a dopyty poslancov na starostku obce
9. Záver

a./ O programe rokovanie dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie číslo 11 z 19/06-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Neprítomní: 1 Nehlasovali: 0
b./ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú
a za členov návrhovej komisie: posl. JUDr. Jána Kováča a posl. Evu Kozákovú.
Uznesenie číslo 12 z 19/06-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Neprítomní: 1
Nehlasovali: 0
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c./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Evu Kozákovú, posl. Blaženu
Hlebaškovú.
Za určenie overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 13 z 19/06-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Neprítomní: 1
Nehlasovali: 0
d. / Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú.
Uznesenie číslo 14 z 19/06-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania :
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Neprítomní: 1
Nehlasovali: 0
2.

Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 11. zasadnutia OZ dňa 27.03.2017

S plnením uznesení obecného zastupiteľstva s predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva oboznámila poslancov starostka obce.
Uznesenia v plnení : 139/2016 - zakúpenie plechov
Splnené úlohy: uznesenia obecného zastupiteľstva 1-10 z 27/03-2017
O informácií o plnení uznesení dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 15 z 19/06-2017 – príloha č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Neprítomní: 1
Nehlasovali: 0
3.
Návrh Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Ozorovce

Návrh Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Ozorovce /tvorí
prílohu č. 2 tejto zápisnice/, poslanci OZ obdŕžali v tlačenej forme dňa 13.06.2017, bol
zverejnený na web stránke a úradnej tabuli obce od 30.05.2017 zo strany občanov obce
a poslancov neboli doručené pripomienky ani návrhy.
NR SR dňa 23.03.2017 schválila zákon č. 90/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, niektoré ustanovenia tohto zákonu, ktoré sa týkajú obce sú účinné od 01.05.2017 –
dôvodová správa.
O 16:09 hod. sa dostavil z dôvodu omeškania na zasadnutie OZ poslanec Miloš
Varga.
Počet prítomných poslancov OZ : 6
Posl. Galgoczy – podotkol, aby sa VZN č 2/2016 skonsolidovalo s Dodatkom č. 1.
O Návrhu Dodatku č. 1 dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo č. 16 z 19/06 - 2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
4.
Informácia o stave nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad ku dňu 31.12.2016
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Informáciu o stave nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad ku dňu 31.12.2016 /tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice/, predniesla p. Iveta
Krištofová – odborná referentka, ku ktorej poslanci nemali žiadne dotazy.
O informácií o stave nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad ku dňu 31.12.2016 dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 17 z 19/06-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
5.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 poslanci
OZ obdržali v tlačenej forme dňa 13.06.2017, bol zverejnený na web stránke a úradnej tabuli
obce od 30.05.2017 zo strany občanov obce a poslancov neboli doručené pripomienky ani
návrhy. Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zák. č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť
mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti /tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice/. Poslanci OZ nemali
žiadne dotazy a pripomienky k návrhu plánu.

O návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 dala starostka
hlasovať.
Uznesenie číslo 18 z 19/06-2017 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
6.

Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2016
Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky ku 31.12. 2016,
obdŕžali poslanci OZ dňa 16.06. 2017 /tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice/.
O správe nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2016, dala
starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 19 z 19/06 - 2017– tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
7.

Rôzne
a./ Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
/tvorí prílohu č. 6 k zápisnici/
P. starostka – v mesiaci jún 2017 bolo stretnutie s ministrom životného prostredia SR,
Ing. Lászlóm Sólymosom, kde sa informovalo ohľadom možností poskytnutia finančných
prostriedkov na vybudovanie kanalizácie a vodovodu, kde požiadala zástupcu starostky
o podanie informácie.
Posl. Kováč- z osobného stretnutia s ministrom životného prostredia SR Ing. Lászlóm
Sólymosom, ohľadom poskytovania finančných prostriedkov na vybudovanie kanalizácie
a vodovodu v tunajšej obcí informoval OZ, že vzhľadom na pridelený objem finančných
prostriedkov/ možnosť pokrytia finančnými prostriedkami pre už podané žiadostí na tento
účel je cca 5 % /, nie je možné v súčasnej dobe riešiť menšie obce, avšak vidí možnosť
dočasného riešenia u menších obcí pomocou kontajnerovej čističky pre viacero obcí, čím by
3

sa znížili náklady na odvoz a prevádzku odpadu. Pokiaľ ide o možnosť
vybudovania domových čističiek v menších obciach, tak tejto možností nie sú naklonení.
O informácii starostky o činnosti obce dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 20 z 19/06-2017 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
b./ P. starostka – v mesiaci máj 2017 bola vykonaná kontrola zo strany Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky na financovanie škôl a školských zariadení v obcí.
Účelom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
a zmluvných podmienok pri rozšírení a udržaní kapacít MŠ formou prístavby, výstavby
a rekonštrukcie priestorov pre potreby MŠ. Záznam o výsledku kontroly NKÚ SR, číslo: Z005386/2017/1090/ORA bol poskytnutý poslancom OZ k nahliadnutiu. /tvorí prílohu č. 7 tejto
zápisnice/

O Zázname o výsledku kontroly NKÚ SR dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 21 z 19/06-2017 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
8.

Interpelácie a dopyty poslancov na starostku obce

P. starostka – na 11. zasadnutí OZ, posl. Galgoczy, upozornil na neporiadok v okolí skládky
TKO, ktoré sa upratalo cestou pracovníkov obecných služieb a pracovníkov skládky.
P. starostka- k požiadavke na akcionárov ŠPP, n.o Zemplínska Teplica o možností
odkúpenia časti pozemku parcela registra „E“ parcela č. 1597/1 v k.ú. Veľké Ozorovce, títo
akcionári nesúhlasili s odpredajom časti pozemku, ale po rokovaní s Ing. Senkom bol z jeho
strany daný súhlas na dlhodobý prenájom pre obec na dobu 30 rokov.
Posl. Kozáková – podotkla, že na chodníku ul. Obchodná je poškodená dlažba /prelomená/.
Posl. Varga – sa informoval, ohľadom kontajnerovej čističky na odpad, kto bude hradiť ich
zakúpenie.
Posl. Kováč – zrejme bude možnosť poskytnutia finančných prostriedkov cestou ministerstva
životného prostredia.
P.starostka – je to zatiaľ len vízia o možnom riešení.
Posl. Varga – prečo skládku prevzala firma Kosit a.s.
P. starostka – firma Dúha a.s. svoje podiely predala inej firme a KOSIT a.s. nemá záujem
rozširovať skládku v obcí, oni vozia odpad aj do spaľovne v Košiciach. Podiely obce a mesta
Sečovce, ostali rovnaké ako boli doposiaľ. Keby boli nejaké informácie ohľadom potreby riešenia
skládky TKO, tak sa to bude riešiť spoločne s poslancami OZ.
P. Hradilová – podotkla, že sa opravuje a spevňuje cesta v objekte skládky.
Posl. Varga – sa informoval ohľadom dreveného mostíka cez potok v parku, či sa nerieši jeho
oprava- rekonštrukcia.
P. starostka – oslovili sme p. Ištoka , aby pripravil cenovú kalkuláciu– rekonštrukcie mostíka
v parku - náter a výmenu dosiek.
Posl. Varga – podotkol, že pri rodinnom dome p. Maďariho na ul. Novej sú na časti zeleného pásu
uložené betónové kocky, na ktorých je odstavené auto, ktoré by bolo potrebné upraviť.
P. starostka – tie kocky sú tam dočasne položené, nakoľko si p. Maďari mení bránu na oplotení
pri rodinnom dome a uvedené betónové kocky odstráni do konca tohto týždňa.
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9.

Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o 16:42 hod.

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová .............................................
podpis
Overovatelia: 1/ posl. Eva Kozáková

2/ posl. Blažena Hlebašková

starostka obce: Alena Kováčová

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