Zápisnica
zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach, ktoré sa konalo
dňa 14. septembra 2015 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 a členovia komisií
OZ: Ing. Ivan Megyesi, Mária Hradilová, Stanislav Valkošák a občania podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnení: Marián Kačurák, Ján Laban.
Pani starostka oboznámila prítomných s návrhom programu obecného zastupiteľstva. K návrhu
programu neboli vznesené pripomienky alebo doplňujúce a pozmeňujúce návrhy. 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 starostky obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
3. Informatívna správa o činnosti skládky TKO- OZOR Veľké Ozorovce
4. Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2015
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2015, rozpočtové opatrenie č. 1
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za I. polrok 2015
7. Návrh VZN obce Veľké Ozorovce č. 3/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2007 a Dodatok
č. 1/2009 a návrh vnútornej smernice č. 4/2015
8. Informatívna správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
Veľké Ozorovce, školský rok 2014/2015
9. Rôzne /žiadosti, návrhy, sťažnosti/
10. Interpelácia poslancov
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenia
13. Záver
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Za zapisovateľku bola zvolená Iveta Giertlová – pracovníčka obecného úradu. Za
overovateľov zápisnice a uznesení boli zvolení posl.: Mgr. Zuzana Krištofová a Miloš Varga. Voľba
návrhovej komisie: predseda: posl. JUDr. Martin Galgoczy, členovia: posl. JUDr. Ján Kováč a Eva
Kozáková
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0

1

2.
Správa starostky obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Starostka obce podala informáciu o plnení uznesení z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva, v ktorej konštatovala, že prijaté uznesenia č. 34 - 45/2015 boli splnené, prípadne sa
plnia.

3.

Informatívna správa o činnosti skládky TKO- OZOR Veľké Ozorovce

Pani starostka – privítala novozvolených konateľov skládky TKO – OZOR Veľké Ozorovce p.
Ing. Annu Schlentcovú a p. Ing. Petra Minárčika, aby informovali prítomných poslancov OZ
o činnosti skládky.
Pani Ing. Schlentcová – informovala prítomných poslancov OZ ohľadom činnosti skládky TKO –
OZOR s.r.o, v súvislosti so zamedzením znečisťovania jej okolia tým, že sa uložený odpad presypáva
zeminou. Ohľadom úhrady sadzby a za uložený odpad, je z ich strany záujem zmeniť doposiaľ dlhý
časový systém pre obec v lehote do 1 mesiaca.
Pani starostka – na aký dlhý časový úsek je počítané s kapacitou skládky.
Páni Ing. Schlentcová – plánovaná kapacita je ešte asi na 10 rokov, kde po roku 2020 nebudú skládky
vyzerať tak, ako doposiaľ, ale prostredie skládok sa bude musieť zmeniť.
Posl. Varga – či sa vykonáva deratizácia a odber vzorky vody na skládke
Pani Ing. Schlentcová – deratizácia a odber vzorky vody sa vykonáva pravidelne na základe
integrovaného povolenia a pravidelná je aj kontrola vrtov studní
Posl. Galgoczy – sa informoval či stále platí, že občania obce môžu nosiť odpad na skládku
Pán Ing. Minárčík - áno, občania obce môžu nosiť odpad na skládku – najlepšie by bolo, počas
prevádzkovej doby t.j. do 16.00 hod.
Pani starostka – nastáva problém, že keď prídu občania po 16.00 hod. strážnik ich nevpustí a vysypú
odpad mimo skládky, preto navrhuje, aby našich občanov pustili na skládku, aj keď prídu po 16.00
hod., nakoľko strážnici sú občania obce a občanov obce poznajú.
Pani starostka – ktorá, spoločnosť vozí najviac odpadu na skládku
Páni Ing. Schlentcová- tak v súčasnej dobe je to firma AVE a táto by vozila mesačne až 500 t, ale
s podmienkou vykonania rekonštrukcie prístupovej cesty ku skládke,
Pani starostka – sa informovala ohľadom novely zákona o odpadoch a jej aplikácie v praxi
Pán Ing. Minárčík – doposiaľ sa ešte presne nevie, ako bude nový zákon v praxi fungovať
Pani starostka – na základe novely zákona, obce budú musieť mať podpísané zmluvy s firmou
zaoberajúcou sa odpadovým hospodárstvom, kde návrh zmluvy nám doposiaľ zaslali dve firmy
NATUR – PACK, a.s., Bratislava a ENVI – PAK, a.s. Bratislava.
Pani Ing. Schlentcová – firma NATUR – PACK, a.s., Bratislava, sa zameriava na mestá a veľké
projekty, ENVI-PAK, a.s. Bratislava – sa zameriava pre menšie obce, pričom navrhuje reálne
vypočítať, koľko odpadu sa vyseparuje a následne dojednať podmienky
Pani starostka – sa poďakovala za účasť a informácie pani Ing. Schlentcovej a pánu Ing. Minarčíkovi
Poslanci OZ zobrali na vedomie Informatívnu správu o činnosti skládky TKO- OZOR Veľké
Ozorovce.

4.

Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2015

Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k plneniu rozpočtu príjmy a výdavky
k 30.06.2015 a k Správe hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce Veľké Ozorovce
k 30.06.2015, ktorý obdŕžali v elektronickej a tlačenej forme dňa 08.09.2015 a bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a web stránke od 26.08.2015 do 14.09.2015.
Poslanci OZ nemali pripomienky a dotazy a zobrali na vedomie plnenie rozpočtu príjmy a výdavky
k 30.06.2015 a Správu hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce Veľké Ozorovce
k 30.06.2015.
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5.

Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2015 , rozpočtové opatrenie č. 1

P. Krištofová Iveta - odborná referentka OcU, prečítala Dôvodovú správu k návrhu úpravy
rozpočtu obce na rok 2015, rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré poskytla poslancom OZ.
Poslanci OZ nemali pripomienky a schválili návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2015,
rozpočtové opatrenie č. 1.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0

6.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za I. polrok 2015

Poslanci OZ nepredložili pripomienky k správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Veľké Ozorovce za I. polrok 2015, ktorý obdŕžali dňa 08.09. 2015 v elektronickej a tlačenej forme.
Poslanci nemali pripomienky a dotazy a zobrali na vedomie správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za I. polrok 2015.

7.

Návrh VZN obce Veľké Ozorovce č. 3/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2007 a Dodatok
č. 1/2009 a návrh vnútornej smernice č. 4/2015.

Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu VZN obce Veľké Ozorovce č.
3/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2007 a Dodatok č. 1/2009, ktorý obdŕžali v elektronickej
a tlačenej forme dňa 08.09.2015 a bol zverejnený na úradnej a webovej stránke od 26.08.2015 do
14.09.2015.
Návrh Vnútornej smernice č. 4/2015 –„Zásady hospodárenie a nakladania s majetkom obce
Veľké Ozorovce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva“, poslanci OZ obdŕžali v mesiaci jún 2015 a dňa
08.09.2015 poopravené 2 strany, pričom do 14.09.2015 nepredložili pripomienky a návrhy.
Poslanci OZ sa uzniesli na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Ozorovce č.
3/2015 a schválili podľa §11 ods. 4 písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení Vnútornú smernicu č. 4/2015 .
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
5
Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
1
JUDr. Martin Galgoczy

8.

Informatívna správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
Veľké Ozorovce, školský rok 2014/2015
Pani starostka – oboznámila poslancov OZ s Informatívnou správou o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Veľké Ozorovce, školský rok 2014/2015.

Poslanci OZ nemali dotazy a pripomienky a zobrali na vedomie Informatívnu správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Veľké Ozorovce, školský rok
2014/2015.
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9.

Rôzne /žiadosti, návrhy, sťažnosti/

9.1
Správa starostky obce od posledného zasadnutie obecného zastupiteľstva /viď. príloha 8/,ktorú
poslanci OZ vzali na vedomie.
9.2
Dňa 07.07.2015 –sa pani starostka zúčastnila porady ohľadom odpadového hospodárstva, kde
obec do konca roka 2015 musí mať uzatvorenú zmluvu s firmou na odpadové hospodárstvo, kde firma
FURA s.r.o, Rozhanovce predstavila firmu NATUR – PACK, a.s., Bratislava zaoberajúca sa
odpadovým hospodárstvom. Ďalšou firmou, ktorá predložila návrh ponuky, je firma ENVI –PAK, a.s.
Bratislava. Oba návrhy zmlúv poslanci OZ obdŕžali elektronicky dňa 11.09.2015.
P. starostka otvorila k tomuto bodu diskusiu.
Posl. Galgoczy – navrhuje prerokovať návrhy zmlúv na najbližšom obecnom zastupiteľstve, z dôvodu
nedostatku času na ich preštudovanie a navrhol pracovné stretnutie s uvedenými firmami.
Posl. Varga – podotkol, že v návrhu zmluvy firmy ENVI-PAK, a.s. je zlý dátum a viac sa mu pozdáva
firma NATUR – PACK, a.s. .
P. starostka – sú to len návrhy zmlúv, firma NATUR – PACK, a.s. spolupracuje s 1500 obcami
v rámci Slovenska a firma ENVI – PAK, a.s. sa viac zameriava na väčšie mestá.
Poslanci OZ zobrali na vedomie návrhy zmlúv firiem NATUR-PACK, a.s. Bratislava a ENVIPAK a.s. Bratislava o zabezpečovaní systému združenia nakladania s odpadmi z obalov a poverili
starostku obce zvolaním pracovného stretnutia poslancov OZ a obchodných spoločnosti, z dôvodu
dohody obsahu podmienok predložených návrhov zmlúv
9.3
Od apríla 2015 do 30.06. 2015 bol vykonaný prieskum na výstavbu nájomných bytov a výstavbu
radových domov. O výstavbu nájomných bytov prejavilo záujem 9 občanov /6 občanov s trvalým
pobytom v obci Veľké Ozorovce a 3 občania bez trvalého pobytu/ a o výstavbu radových domov 4
občania/ 2 občania s trvalým pobytom v obci Veľké Ozorovce a 2 občania bez trvalého pobytu/, ale na
pozemkoch kde bol plánovaný zámer realizácie je nesúhlas nájomníkov bytového domu a dotknutých
susedov.
P. starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu.
Posl. Galgoczy – podotkol, že je aj iná možnosť, odkúpiť pozemok od občanov obce a zistiť
u developera približný rozpočet na výstavbu bytov a navrhuje prieskum zverejniť na webovej stránke
obce.
P. starostka – požiadame developera , aby predložil predpokladaný rozpočet na výstavbu bytovky o
čom bude informovať na najbližšom OZ .Prieskum bude zverejnený na webovej stránke obce.
9.4
Dňa 25.08.2015 na základe zmluvy bol dodaný traktor + príslušenstvo. Tým nám vznikla
potreba výstavby dvojgaráže, v ktorej by parkoval traktor + príslušenstvo a tak isto by bola uskladnená
aj pridelená hasičská technika.
Tu požiadala predsedu stavebnej komisie posl. JUDr. Jána Kováča o vyjadrenie.
Posl. Kováč – potreba výstavby garáže bola prejednaná stavebnou komisiou, s tým, že oslovíme firmu
Befor s.r.o Michalovce, aby nám vypracovala cenovú ponuku na montovanú dvojgaráž a na základe
cenovej ponuky, ako aj ďalších ponúk bude rozhodovať o výstavbe OZ.
9.5
Pani starostka - na základe schváleného uznesenia OZ č. 39/2015 dňa 15.06.2015 bol
16.06.2015 zverejnený Zámer prenájom pozemku – osobitný zreteľ v zmysle § 9a ods. 9 písm. c
zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov , časť parcely registra „E“ č.p.
58 o výmere 277 m2 , ktorý je vo vlastníctve obce a pre obec je nevyužiteľný. Predmetný pozemok
žiadatelia manželia Hagovskí, ul. Mariánske námestie č. 86/1 dlhodobo užívajú bez námietok
právoplatného vlastníka, je priľahlým pozemkom k pozemku a rodinnému domu vo vlastníctve
žiadateľov. Tu požiadala predsedu stavebnej komisie posl. JUDr. Jána Kováča o vyjadrenie.
Posl. Kováč – stavebná komisia prejednala žiadosť manželov Hagovských, Veľké Ozorovce, ul.
Mariánske Námestie 86/1 o dlhodobý prenájom pozemku a zmluvu o nájme nehnuteľnosti s prílohou.
Komisia OZ odporúča schváliť prenájom pozemku časť parcely reg. E č p. 58 o výmere 277 m2 vo
výške 0,023 EUR/rok/ na dobu neurčitú.
Poslanci OZ schválili prenájom majetku obce Veľké Ozorovce, časť parcely reg. „E-KN“ s p. č. 58 o
výmere 277 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých
Ozorovciach stanovilo pre žiadateľov výšku nájomného za predmetný pozemok 0,023 EUR / m2 / rok.
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Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
9.6
Pani starostka - majitelia bytového domu, ul. Nová č. 265 dňa 11.06.2015 podali žiadosť o
odkúpenie časti pozemku p.č. 653 vo vlastníctve obce Veľké Ozorovce zapísaný na LV č. 558. Na
základe žiadosti bol pozemok p.č.653 zameraný a následne oddelený geometrickým plánom dňa
30.6.2015, na p.č. 653/1 o výmere 2177 m2, o odkúpenie ktorého žiadajú majitelia bytového domu
a pozemok slúžiaci na prístup k priľahlým pozemkom p.č. 653/2 o výmere 292 m2,ktorý by ostal vo
vlastníctve obce.
Tu požiadala predsedu stavebnej komisie posl. JUDr. Jána Kováča o vyjadrenie.
Posl. Kováč - po vypracovaní GP a oddelením pozemku z parcely č. 653 , zapísaný na LV č.558,
parcela registra „C“ č.p. 653/1 o výmere 2177 m2 - komisia odporúča zverejnenie zámeru predaj
pozemku – osobitný zreteľ v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov .
Poslanci OZ schválili zámer predať majetok obce Veľké Ozorovce , pozemok o výmere 2177 m 2,
parcela reg. „C-KN“ par. č. 653/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná
o pozemok, ktorý je vo vlastníctve obce a pre obec je nevyužiteľný a poveruje obecný úrad aby
zabezpečil „Oznámenie zámeru predaj pozemku – osobitný zreteľ“ z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Veľké Ozorovce.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
Za:
6
JUDr. Martin Galgoczy, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Mgr. Zuzana
Krištofová, Miloš Varga
Proti:
0
Zdržal sa:
0
9.7
Pani starostka - na zasadnutí komisie VPaŽP, dňa 23.3.2015 sa členovia uzniesli a odporúčajú
zriadenie anonymnej schránky pre podávanie anonymných podnetov, nápadov a sťažností od občanov
a požiadala poslancov OZ, aby sa k uvedenému návrhu vyjadrili.
Posl. Krištofová – zdržala sa
Posl. Kozáková – nie
Posl. Hlebašková – nie
Posl. Varga – zdržal sa
Posl. Galgoczy – áno
Posl. Kováč – nie

10.

Interpelácia poslancov
Posl. Varga – podotkol, že na konci chodníka, smerom ku kostolu je zábradlie, ktoré nesiaha
až k zemi a je tam diera, kde by sa mohli občania pošmyknúť a spadnúť do potoka a zároveň je
potrebné urobiť pieskovanie chodníkov v obci a vyčistiť chodníky od trávy. Na ul. Družstevnej
vyčistiť rigol a ul. Novej je potrebné vyčistiť cestné vpuste.
P. starostka – rigol na ul. Družstevnej sa čistil dňa 11.09.2015 a ohľadom trávy na chodníkoch urobí sa
ďalší postrek a chodník sa zapieskuje.
Posl. Krištofová – v mesiaci august sa nekonala Ozorovská vareška a najbližšie naplánované akcie sú
potulky Košicami, Šarkaniáda, prehliadka ručných prác.
P. starostka – navrhla, pracovné stretnutie v mesiaci november ohľadom prípravy návrhu rozpočtu na
rok 2016 a investičných aktivít.
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11.

Diskusia
Z prítomných občanov obce nikto nepožiadal o vystúpenie v diskusii.

12.

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

13.

Záver
Pani starostka sa poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ.
Zároveň oboznámila prítomných o plánovanom termíne zasadnutia obecného zastupiteľstva,
v mesiaci december 2015 a ukončila zasadnutie OZ o 17.48 hod..

Kováčová Alena
starostka obce

Overovatelia :
Mgr. Zuzana Krištofová

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

Miloš Varga

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