ZÁPISNICA
z 15. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 17.03.2022 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 starostka obce pani Alena
Kováčová o 16.00 hod. Privítala všetkých prítomných a viedla zasadnutie. Konštatovala, že
zasadnutie je 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
poslankyňa (p. Anna Bartošová) sa ospravedlnila a pán poslanec JUDr. Martin Galgoczy sa dostavil
o 16:23 hod., 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.

Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľky
2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo 14. zasadnutia OZ dňa 13.12.2021
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce
za rok 2021
4. Návrh Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
5. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021
6. Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2021
7. Prejednanie žiadosti o povolenie uverejniť erb obce Veľké Ozorovce na stránke Národného
heraldického projektu SKsymbol
8. Vypracovanie strategického rozvojového dokumentu, Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Veľké Ozorovce na roky 2023- 2028
9. Rôzne
- Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
/ úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2021, vydanie diela Monografia obce
Veľké Ozorovce,.../
10. Interpelácie poslancov na starostku obce
11. Diskusia
12. Záver
1a/ Starostka obce dala hlasovať o programe rokovania:
Uznesenie číslo 1 zo 17/03-2022- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Neprítomní: 2 /JUDr. Martin Galgoczy, Anna Bartošová/

Nehlasovali: 0
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1b/ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. JUDr. Ján Kováč, za členov
návrhovej komisie: posl. Miloša Vargu a posl. Jána Kačmára
Uznesenie číslo 2 zo 17/03-2022- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Neprítomní: 2 /JUDr. Martin Galgoczy, Anna Bartošová/

Nehlasovali: 0

1c / Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Miloša Varga, posl. Mgr. Zuzanu
Krištofovú. O určení overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 3 zo 17/03-2022- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Neprítomní: 2 /JUDr. Martin Galgoczy, Anna Bartošová/

Nehlasovali: 0

1d/ Za zapisovateľku starostka určila pani Ivetu Giertlovú.
Uznesenie číslo 4 zo 17/03-2022- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Neprítomní: 2 /JUDr. Martin Galgoczy, Anna Bartošová/

Nehlasovali: 0

2.
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo 14. zasadnutia OZ dňa
13.12.2021
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva z
predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného dňa 13.12.2021 boli plnené nasledovne:
Splnené úlohy: Uznesenia č. 37 až 51/2021
O informácii o plnení uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 5 zo 17/03-2022– tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/.
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Neprítomní: 2 /JUDr. Martin Galgoczy, Anna Bartošová/

Nehlasovali: 0

3.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké
Ozorovce za rok 2021
Hlavná kontrolórka obce predložila v písomnej forme stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce za rok 2021 /tvorí prílohu č.3 tejto
zápisnice/. Poslanci OZ obdŕžali stanovisko hlavného kontrolóra v tlačenej a elektronickej forme,
ku ktorému nemali a ani nevzniesli žiadne dotazy alebo pripomienky. O stanovisku hlavného
kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce za rok 2021 dala starostka
obce hlasovať.
Uznesenie číslo 6 zo 17/03-2022- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4
4.
2021

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Neprítomní: 2 /JUDr. Martin Galgoczy, Anna Bartošová/

Nehlasovali: 0

Návrh Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtové hospodárenie za rok

Poslanci OZ a občania obce nepredložili ani nevzniesli pripomienky k návrhu
Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2021 /tvorí
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prílohu č.4 k zápisnici/, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce v čase od
01.03.2022 do 17.03.2022 a tento poslanci obdŕžali v tlačenej a elektronickej forme dňa
11.03.2022. O návrhu Záverečného účtu obce Veľké Ozorovce a rozpočtovom hospodárení za
rok 2021 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 7 zo 17/03-2022- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Neprítomní: 2 /JUDr. Martin Galgoczy, Anna Bartošová/

Nehlasovali: 0

5.

Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021
Poslanci OZ nepredložili ani nevzniesli pripomienky k Správe kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021 /tvorí prílohu č. 5 k zápisnici/, ktorú obdŕžali v
tlačenej a elektronickej forme dňa 11.03.2022. O správe kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce za II. polrok 2021 dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 8 zo 17/03-2022 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Neprítomní: 2 /JUDr. Martin Galgoczy, Anna Bartošová/

Nehlasovali: 0

6.

Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2021
Poslanci OZ nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k návrhu zápisu do kroniky obce
za rok 2021 /tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice/. Návrh obdŕžali v tlačenej a elektronickej forme
dňa 11.03.2022. O zápise do kroniky obce za rok 2021 dala starostka hlasovať.

Uznesenie číslo 9 zo 17/03-2022- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Neprítomní: 2 /JUDr. Martin Galgoczy, Anna Bartošová/

Nehlasovali: 0

7.
Prejednanie žiadosti o povolenie uverejniť erb obce Veľké Ozorovce na stránke
Národného heraldického projektu SKsymbol
Poslanci OZ nepredložili ani nevzniesli pripomienky k žiadosti o povolenie uverejniť erb
obce Veľké Ozorovce na stránke Národného heraldického projektu SKsymbol /tvorí prílohu č. 7
k zápisnici/, ktorú obdŕžali v tlačenej a elektronickej forme dňa 11.03.2022. O žiadosti o povolenie
uverejniť erb obce Veľké Ozorovce na stránke Národného heraldického projektu SKsymbol dala
starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 10 zo 17/03-2022- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Neprítomní: 2 /JUDr. Martin Galgoczy, Anna Bartošová/

Nehlasovali: 0

8.
Vypracovanie strategického rozvojového dokumentu, Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Veľké Ozorovce na roky 2023 - 2028
Vypracovanie strategického rozvojového dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Veľké Ozorovce na roky 2023 - 2028 je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je
potrebné vypracovať v zmysle Zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja. Strategický dokument je v súlade s cieľmi a prioritami stanovenými
v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného
celku (VÚC), na území ktorého sa obec Veľké Ozorovce nachádza. Okrem dôvodovej správy
obdŕžali poslanci OZ v tlačenej a elektronickej forme dňa 11.03.2022 aj Dotazníkový prieskum obce
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Veľké Ozorovce 2023-2028 /tvorí prílohu č. 8 k zápisnici/, s možnosťou návrhu na doplnenie
dotazníka. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky.
Uznesenie č. 11 zo 17/03-2022- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Neprítomní: 2 /JUDr. Martin Galgoczy, Anna Bartošová/

Nehlasovali: 0

9.

Rôzne
Informácia starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
Starostka obce - predniesla poslancom OZ informáciu o činnosti obce od posledného
zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2021.
Posl. Kováč – doplnil ďalšie informácie súvisiace s vydaním diela Monografia obce Veľké
Ozorovce, na základe konzultácie s pánom Janoškom - vydavateľom diela /obal knihy, zmeny
a úpravy v diele/.
Starostka obce – zo strany ZMOS bol vytvorený finančný účet, ktorý je zverejnený aj na web
sídle obce s možnosťou poskytnutia finančných prostriedkov občanom Ukrajiny. Obec má možnosť
schváliť prostredníctvom poslancov OZ finančné prostriedky z rozpočtu obce pre občanov Ukrajiny.
Informovala aj o odovzdaní zbierky pre občanov Ukrajiny do centrálneho skladu Okresného úradu
Trebišov a poďakovala sa za humanitárnu pomoc poskytnutú občanmi našej obce. Krízový štáb OÚ
Trebišov požiadal obec o nahlásenie možností poskytnutia ubytovania občanom Ukrajiny
v miestnom kultúrnom dome. Zo strany obce bola nahlásená kapacita ubytovania pre 60 osôb. Podľa
zistení, doposiaľ neboli v rodinných domoch občanov obce prihlásení a ubytovaní občania
z Ukrajiny.
Poslanci OZ – po rozprave sa dohodli, že v prípade poskytnutia finančného príspevku
z rozpočtu obce bude zvolané zasadnutie OZ, kde bude rozhodnuté o výške poskytnutého príspevku
Posl. Galgoczy – na otázku starostky obce, či mesto Trebišov poskytlo finančné príspevky
z rozpočtu mesta pre občanov Ukrajiny odpovedal, že doposiaľ mestské zastupiteľstvo nezasadalo
a finančná pomoc nebola schválená.
Poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli pripomienky k informácii starostky obce o činnosti
obce od posledného zastupiteľstva /tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice/.
Uznesenie č. 12 zo 17/03-2022- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Neprítomná: 1 /Anna Bartošová/

Nehlasovali: 0

10.
11.

Interpelácie a dopyty poslancov na starostu obce
Diskusia
Posl. Varga – pri vstupe do obce narúša estetiku priestranstva obce zarastený pozemok na ul.
Cintorínskej - parc. č. 93, ktorý je vo vlastníctve rod. Nagyovej. Pán Varga navrhoval vyzvať
vlastníkov uvedeného pozemku odstrániť, resp. skultúrniť zarastený pozemok uvedenej parcely.
Nakoľko uvedený pozemok nie je už dlhodobo udržiavaný, je potrebné, aby úpravy vykonali samotní
vlastníci pozemku, prípadne po dohode s obcou by mohla obec vykonať potrebné úpravy a vyčistenie
uvedeného pozemku z dôvodu jeho zanedbania, nakoľko tento pozemok slúži aj ako miesto, kde sa
zdržiava rôzna zver, plazy a pod..
Posl. Galgoczy – pokiaľ sa vyskytne obdobný problém v meste Trebišov, je podaný podnet na
OÚ odbor životného prostredia, že sa vlastník pozemku o tento riadne nestará a tak, za účelom
odstránenia nežiadúceho stavu, resp. jeho odstránenie, vykoná mesto potrebné úpravy na náklady
vlastníka pozemku.
Posl. Varga – informoval sa, či nie je zámer zo strany obce riešiť výmenu autobusových
zastávok SAD v obci.
Starostka obce - zámer výmeny autobusových zastávok SAD v obci už bol v minulosti
predmetom rokovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie, že
v prípade poskytnutia finančných prostriedkov cestou MAS bude realizovaná rekonštrukcia stropu so
zabudovaním vzduchotechniky v objekte sály kultúrneho domu a súčasne bude vykonaná aj výmena
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autobusových zastávok SAD v obci. Doposiaľ však finančné prostriedky cestou MAS neboli
schválené. Až na základe vyhlásenej výzvy, resp. schválenia finančných prostriedkov pre tunajšiu
obec, bude možné projekt realizovať. Zo strany obce je zámer osadenia nových autobusových
zastávok SAD s priehľadnými výplňami nerozbitným sklom alebo lexanom.
Posl. Varga – navrhol do budúcna možnosť uvažovať o vytvorení vodozádržnej nádrže
v priestoroch pred tzv. židovským cintorínom, nakoľko je tam výdatný zdroj vody ktorý by mohol
slúžiť aj ako zásobník vody v prípade potreby hasenia požiaru.
Starostka obce – je to dobrá myšlienka, ale jedná sa o pozemky v súkromnom vlastníctve
osôb a nie obce. V budúcnosti je možné uvažovať aj nad takouto možnosťou, avšak takto vytvorená
nádrž by mohla byť využívaná na kúpanie a aj ako napájadlo pre zver, ktorej výskyt a pohyb v
blízkostí štátnej cesty by mohol ohrozovať účastníkov cestnej premávky.
Posl. Kováč – na základe dohody poslancov na predošlom zasadnutí obecného zastupiteľstva
o vybudovaní spevnenej plochy v objekte miestneho cintorína, slúžiacej ako chodník medzi
hrobovými miestami, navrhol možnosť jej realizácie presunom betónových panelov uložených na
krajnici ul. Obchodnej. Pre obec by tak nevznikli náklady a na ul. Obchodnej, na mieste, kde boli
uložené betónové panely, by bolo možné spevniť krajnicu makadamom a následne asfaltom, čím by
došlo k rozšíreniu miestnej komunikácie na ul. Obchodnej o cca 1 m.
12.

Záver
Starostka obce sa poďakovala všetkým prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončila o 17:06 hod.

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová

Overovatelia: 1/ posl. Mgr. Zuzana Krištofová
2/ posl. Miloš Varga

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

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

.................................................
Alena Kováčová
starostka obce
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