ZÁPISNICA
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 27.03.2017 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 pani 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 je uznášania schopné. Rokovania sa zúčastnila hlavná kontrolórka
obce Veľké Ozorovce.
Starostka obce tiež 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

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

a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľky
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 10. zasadnutia OZ dňa 05.12.2016
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Návrh Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2016
Správa o výsledku inventarizácie
Rôzne
a) Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
Interpelácie a dopyty poslancov na starostku obce
Záver
a./ O programe rokovania dala starostka obce hlasovať:

Uznesenie číslo 1 z 27/03-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
6
Za:
6
Proti: 0
Zdržali sa:
0
b./ 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 2 z 27/03-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
6
Za:
6
Proti: 0
Zdržali sa:
0

1

c./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú a posl.
Miloša Vargu.
Za určenie overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať
Uznesenie číslo 3 z 27/03-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
6
Za:
6
Proti: 0
Zdržali sa:
0
d./ Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú
Uznesenie číslo 4 z 27/03-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
6
Za:
6
Proti: 0
Zdržali sa:
0
2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 10. zasadnutia OZ dňa 05.12.2016
Starostka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s plnením uznesení
obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Uznesenia v plnení: 139/2016
Zakúpenie plechov - vytvára sa objednávkový formulár koncom marca a začiatkom apríla
2017, prebehne nákup cez EKS.
Splnené úlohy: uznesenia obecného zastupiteľstva 123 - 140/2016
O informácii o plnení uznesení dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 5 z 27/03-2017 – príloha č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
6
Za:
6
Proti: 0
Zdržali sa:
0
3.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké
Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 /tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice/,
predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Kačmárová, kde v závere navrhla prijať návrh
Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
Poslanec OZ JUDr. Galgoczy vo svojom vystúpení poukázal na správnosť počítania
lehôt na vyvesenie materiálov pred rokovaním. Ostatní poslanci nemali žiadne dotazy a
pripomienky k stanovisku.
O Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo č. 6 z 27/03-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
6
Za:
5
Proti: 0
Zdržali sa:
1 /JUDr. Martin Galgoczy/
4.

Návrh Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu Záverečného účtu obce
Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 /tvorí prílohu č. 3 k zápisnici/, ktorý bol
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zverejnený na úradnej tabuli od 10.03.2017 a web stránke obce od 13.03.2017 do 27.03.2017
a tento obdržali aj poslanci v tlačenej forme dňa 20.03.2017.
Pani starostka – navrhla použiť zostatok finančných operácii v sume 59 355,70,- Eur na
tvorbu rezervného fondu, ktorý bude použitý na Rekonštrukciu chodníka + dažďová
kanalizácia Mariánske námestie, Oddychová zóna Mariánske námestie, Zateplenie budovy
Materskej školy, Dom smútku – rekonštrukcia cesty, vybudovanie chodníkov, rekonštrukcia
oplotenia – cintorín, zakúpenie plechov na prekrytie žľabov na odvod povrchovej vody pri
vjazdoch do rodinných domov ul. Nová, rekonštrukcia parkoviska pred obecným úradom asfalt a osadenie obrubníkov, rekonštrukcia schodov, prístrešok Kultúrny dom, studňa.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky.
O Návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok
2016 a použitie zostatku finančných operácií v sume 59 355,70,- Eur na tvorbu rezervného
fondu dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 7 z 27/03-2017 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
6
Za:
5
Proti: 0
Zdržali sa:
1 /JUDr. Martin Galgoczy/
5.

Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. 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 II. polrok 2016
/tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice/. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k správe.
O správe kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2016 dala starostka
hlasovať.
Uznesenie číslo 8 z 27/03-2017 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
6
Za:
6
Proti: 0
Zdržali sa:
0
6. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
obce k 31.12.2016
Na základe vydaného príkazu bola vykonaná od 08.12.2016 do 31.12.2016
inventarizácia hnuteľného a nehnuteľného majetku k 31.12.2016.
Správu o výsledku inventarizácie /tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice/ predložil predseda
ústrednej inventarizačnej komisie posl. JUDr. Ján Kováč, s ktorou oboznámila poslancov OZ
pracovníčka OcÚ pani Iveta Krištofová.
O správe o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
k 31.12.2016 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 9 z 27/03–2017 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
6
Za:
6
Proti: 0
Zdržali sa:
0
7. Rôzne
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a./ Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
/tvorí prílohu č. 6 k zápisnici/
Pani starostka – požiadala posl. Krištofovú, predsedníčku kultúrno-športovej komisie, aby
informovala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva o podujatiach, ktoré sa budú
konať v najbližších mesiacoch a zároveň prítomných poslancov OZ pozvala na plánované
podujatia.
Posl. Krištofová - dňa 6. mája 2017 sa v obci Veľké Ozorovce uskutočnia Majstrovstvá SR v
hokejbale, dňa 7. mája 2017 – Deň rodín a v mesiaci jún 2017 turistika a po dohode futbalový
turnaj.
O informácii starostky o činnosti obce dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 10 z 27/03-2017 – tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
6
Za:
6
Proti: 0
Zdržali sa:
0
b./ Pani starostka - zámer – odkúpenie časti pozemku parcela registra „E“ parcela č.
1597/1 v k.ú. Veľké Ozorovce, druh pozemku: orná pôda, ktorého výlučným vlastníkom je
Školský poľnohospodársky podnik, n.o., kde všeobecná hodnota pozemku bude určená
znaleckým posudkom, po vypracovaní geometrického plánu, nakoľko na uvedenej parcele je
odvodňovací kanál na odvod vody z lesov a pozemkov za obcou, ktorý bol vykopaný zo
strany obce, kde vzhľadom na potrebu jeho častej údržby - čistenie a úpravy, ako aj potreby
vysporiadania majetkovo-právneho stavu, medzi obcou a ŠPP /jednalo by sa o pás vedľa ul.
Družstevnej o šírke cca 5 m a dĺžke cca 220 m t.j. 1 100 m2/ Požiadala o stanovisko predsedu
stavebnej komisie a otvorila diskusiu k tomuto bodu.
Posl. Kováč - po dohode s p. Ing. Senkom, riaditeľom ŠPP, n.o. sa za plechovým plotom na
ich pozemku, vybudoval odvodňovací rigol, ktorý je veľmi dôležitý, nakoľko zachytáva a
odvádza vodu, ktorá priteká z lesov a pozemkov /za pozemkami na ul. Novej a ul.
Družstevnej/, kde na hranici objektu hosp. dvora ŠPP a pozemku, ktorého vlastníkom je obec
/na ul. Družstevnej a Obchodnej smerom ku skládke TKO/, sú osadené rúry. Oplotenie by sa
preložilo o cca 0,5 - 1 m za odvodňovací rigol, ktorý je potrebné často čistiť, aby sa zachytená
voda nevylievala vonku, pričom po ľavej strane vedľa cesty na ul. Družstevnej by sa mohol
vybudovať chodník a popod chodník by sa osadili rúry na odvádzanie povrchovej vody z
cesty. Je preto potrebné vysporiadať vlastnícke vzťahy formou odkúpenia časti parcely na
základe vypracovaného geometrického plánu.
Posl. Varga – koľko by to stálo,
Posl. Galgoczy – sa informoval, či by nebolo možné iba zriadiť vecné bremeno,
Pani starostka – jednali sme s p. Ing. Senkom, ktorý našu požiadavku predloží akcionárom,
a s ich stanoviskom nás oboznámi.
Posl. Kováč – je potrebné to vyriešiť, podľa možnej dohody s vlastníkom pozemku
Posl. Varga – sa informoval, kto zakúpi plechy na oplotenie,
Posl. Kováč – plechy zakúpi ŠPP, n.o. s tým, že obec by im pomohla ich osadiť prac.
obecných služieb.
P. Ing. Megyeši, člen stavebnej komisie – nemôžeme si dovoliť pustiť vodu do obce.
P. starostka - na najbližšom obecnom zastupiteľstve Vás budeme informovať, ako sa vyjadrili
k našej požiadavke akcionári ŠPP, n.o. Zemplínska Teplica.
8.

Interpelácie a dopyty poslancov na starostku obce
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P. starostka – na 10. zasadnutí OZ posl. Hlebašková, upozornila na voľne pobehujúce
psy po ul. Novej, na základe jej upozornenia, ako aj občanov obce, bolo v miestnom rozhlase
vyhlásené upozornenie a v mesiaci marec 2017 sa uskutočnil aj odchyt psov.
P. starostka – na 10. zasadnutí OZ, posl. Varga, požiadal, aby sa medzi Veľkými
Ozorovcami a Malými Ozorovcami popri štátnej ceste vyčistili kriaky, resp. odstránili z
dôvodu prebehávania zvery cez cestu a rizika možných následkov, preto tieto kriaky boli
pracovníkmi obecných služieb už odstránené.
Posl. Galgoczy - na cintoríne vpravo hore pri plote je stavebný odpad, bolo by potrebné
odstrániť ho.
P. Ing. Megyesi, člen stavebnej komisie – to nie je stavebný odpad , ale miesto, kde sú uložené
náhrobné kamene a pomníky zo zrušených, odstránených hrobových miest, kde vzhľadom na
zachovanie ich piety bolo v minulosti rozhodnuté zo strany poslancov ponechať ich na tomto
vyhradenom mieste.
Posl. Galgoczy – podotkol, že je potrebné upozorniť spoločnosť Ozor s.r.o, aby si upratali
okolie skládky. Rovnako sa informoval ohľadom toho, ako sa pokročilo s vybudovaním
kanalizácie vody v obci a požiadal o zaslanie Organizačného poriadku obecného úradu Veľké
Ozorovce elektronickou formou.
P. starostka - p. Varga vrátil projektovú dokumentáciu kanalizácie s tým, že v terajšej dobe
nie je možné získať finančné prostriedky z eurofondov na vybudovanie kanalizácie
a vodovodu. Požiadať o dotáciu môžu len obce nad 2000 obyvateľov a tie, ktoré majú už časť
kanalizácie vybudovanú. Nie je preto možné, aby o dotáciu požiadala obce s menším počtom
obyvateľov. Projektovú dokumentáciu na vodovod a kanalizáciu má obec vypracovanú a je na
stavebnom úrade. Okrem obce Zemplínska Teplica, okolité obce nemajú vodovod. Starostka
obce podotkla, že aj poslanci OZ sa môžu pokúsiť získať kontakty, ktoré by dopomohli
k realizácii kanalizácie, pretože aj keď obec disponuje istými finančnými prostriedkami, nemá
ich v takom množstve, aby bola schopná svojpomocne vybudovať kanalizáciu.
Posl. Varga – nakoľko už v minulosti navrhoval možnosť rozšírenia osídiel pre bocianov
v obci na stĺpoch, opätovne navrhuje zakúpiť stĺpy a tieto osadiť pomocou techniky
a následne na týchto vytvoriť hniezda pre bocianov a rozšíriť tak počet bocianov v obci.
P. starostka - zo strany obce bude vykonaná konzultácia s ornitológom, či je možný
navrhovaný postup riešiť. Obec disponuje ešte jedným voľným stĺpom, na ktorom je možné
vytvoriť podmienky pre hniezdenie a rozšírenie počtov bocianov v obci.
9.

Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o 17:19 hod..

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová .............................................
podpis
Overovatelia: 1/ posl. Mgr. Zuzana Krištofová

2/ posl. Miloš Varga

starostka obce: Alena Kováčová

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