ZÁPISNICA
z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 28.06.2021 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 starostka obce p. Alena
Kováčová o 16.03 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 6 poslanci, z celkového počtu 6, 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.

Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľky
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 11. zasadnutia OZ dňa 29.03.2021
Informácia o stave nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad ku dňu 31.12.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na II. polrok
2021
Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2020
Doplnok ku obstarávaniu Zmien a doplnkov č.5 Spoločného územného plánu obcí
Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, častí obce Veľké Ozorovce
- zahrnutím lokality č.7 do prílohy č.1, uznesenia č.53/2020
Návrh VZN č..../2021 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Ozorovce
Návrh na vydanie diela - kníhtlačou Monografia obce Veľké Ozorovce
Rôzne
- Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
Interpelácia poslancov na starostku obce
Diskusia
Záver

1a/ Starostka obce dala hlasovať o programe rokovania:
Uznesenie číslo 13 z 28/06-2021- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

1b/ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. Annu Bartošovú, za členov
návrhovej komisie: posl. Jána Kačmára a posl. JUDr. Martina Galgoczyho
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Uznesenie číslo 14 z 28/06-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

1c / Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. JUDr. Jána Kováča, posl. Miloša Vargu
O určení overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 15 z 28/06-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

1d/ Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú,
Uznesenie číslo 16 z 28/06-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

2.
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 11. zasadnutia OZ dňa
29.03.2021
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva z
predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uznesenia z 11. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného dňa 29.03.2021 boli plnené nasledovne:
Splnené úlohy: Uznesenia č. 1 až 10/2021 a 12/2021
Úlohy v plnení: Uznesenie č. 11/2021
O informácii o plnení uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 17 z 28/06-2021– tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/.
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

3.
Informácia o stave nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad ku dňu 31.12.2020
Poslanci OZ nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k Informácií o stave nedoplatkov na
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad ku dňu 31.12.2020 /tvorí prílohu č. 3 k
zápisnici/, ktorú obdŕžali v tlačenej a elektronickej forme dňa 23.06.2021.
O informácii o stave nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad ku dňu 31.12.2020, dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 18 z 28/06-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali:
4.

0

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na II. polrok 2021

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 II. polrok 2021 /tvorí prílohu
č. 4 tejto zápisnice/, ktorý bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce od
11.06.2021 do 28.06.2021 a tento obdŕžali poslanci OZ v tlačenej forme dňa 23.06.2021. Zo strany
občanov a poslancov OZ neboli doručené žiadne pripomienky a návrhy.
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O návrhu Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na II.
polrok2021, dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 19 z 28/06-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

5.

Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2020
Poslanci OZ obdŕžali správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky
k 31.12.2020 /tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice/ v tlačenej a elektronickej forme dňa 23.06.2021.
Poslanci OZ nemali dotazy alebo pripomienky k správe nezávislého audítora o výsledkoch
overenia účtovnej závierky k 31.12.2020.
O správe nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2020, dala
starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 20 z 28/06-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

6.
Doplnok ku obstarávaniu Zmien a doplnkov č. 5 Spoločného územného plánu obcí
Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časti obce Veľké Ozorovcezahrnutím lokality č.7 do prílohy č.1, uznesenia č.53/2020
Poslanci OZ obdŕžali v tlačenej forme a osobne dňa 23.06.2021, prílohu č. 1 k navrhovaným
zmenám a doplnkom č. 5 Spoločného územného plánu obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce,
Malé Ozorovce a Zbehňov, v časti obce Veľké Ozorovce - zahrnutím lokality č.7 do prílohy č.1,
uznesenia č.53/2020 /tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice/, do dnešného dňa zo strany poslancov neboli
doručené pripomienky a návrhy .
O doplnku ku obstarávaniu Zmien a doplnkov č. 5 dala starostka obce hlasovať .
Uznesenie číslo 21 z 28/06-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

7.

Návrh VZN č.1./2021 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Ozorovce
Návrh VZN č.1./2021 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Ozorovce /tvorí
prílohu č.7 tejto zápisnice/. Návrh VZN a dôvodovú správu poslanci obdŕžali v tlačenej forme a
osobne dňa 23.06.2021, bol zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce od 11.06.2021
do 28.06.2021, do dnešného dňa zo strany občanov obce a poslancov neboli doručené pripomienky
ani návrhy. Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu VZN č.1 /2021.
O návrhu VZN č. 1/2021 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Ozorovce dala
starostka obce hlasovať
Uznesenie číslo 22 z 28/06-2021 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Neprítomní:

0

8.

Návrh na vydanie diela - kníhtlačou Monografia obce Veľké Ozorovce

Nehlasovali:

0

Poslanci obdŕžali dôvodovú správu a návrh na vydanie monografie Obce Veľké Ozorovce
spracované zostavovateľom p. PhDr. Jurajom Žadanským, s uvedením troch najúspešnejších rodákov
našej obce, ktorí sa narodili a prežili väčšinu svojho života v obci Veľké Ozorovce - Barkóczy
Alexander, Ertly Ján, Szemere Emil, v samostatnej podkapitole v pripravovanej publikácii
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„Monografia obce Veľké Ozorovce“. Taktiež obdŕžali informáciu o postupe zo strany obce pri
vydaní diela - monografie obce.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky.
Uznesenie č. 23 z 15/06 -2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

9.

Rôzne
Informácia starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
P. starostka obce - predniesla poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o činnosti obce
od zasadnutia posledného obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.03.2021.
Poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli pripomienky k informácii starostky obce o činnosti
obce od posledného zastupiteľstva /tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice/.
Uznesenie č. 24 z 15/06 -2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za:
10.

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Interpelácie a dopyty poslancov na starostu obce
Poslanci OZ nemali žiadne interpelácie a dopyty na starostku obce

11.
-

-

-

-

-

-

Diskusia
posl. Kováč – uviedol možný návrh na riešenie terénnych úprav na parcele č. 310 vedľa
nehnuteľnosti p. Galgoczyho L./ z dôvodu odvádzania tam stojacej vody, ktorá je živnou
pôdou pre komáre (a práce vykonať podľa možností s vlastnými pracovníkmi pracujúcimi na
miestnych obecných službách a v nevyhnutnom prípade vykonať zemné úpravy pomocou
mechanizmu
navrhol možnosť realizácie prekrytia rigola na ul. Novej – dokončenie od rod. domu p.
Kollarčíka po rod. p. Šamuna- rozbitím 10 mostíkov a uložením rúr o priemere 600 mm do
existujúceho rigola, zasýpaním vstupov do rod. domov a po napojení sa zo strany občanov,
vykonať zasypanie celého úseku po zakúpení makadamu, traktorom s nakladačom, ktorý je
vlastníctvom obce
informoval prítomných poslancov OZ o tom, že dňa 19.05.2021 sa konalo valné
zhromaždenie spoločníkov spoločnosti OZOR s.r.o., v objekte firmy Kosit v Košiciach,
ktorého sa zúčastnil za našu obec a taktiež bola poslancom predložená na oboznámenie
účtovná ročná závierka za rok 2020 firmy OZOR s.r.o. .
posl. Kačmár – navrhoval použiť na rozbíjanie mostíkov pred rodinnými domami na ul.
Novej stroj s rozbíjacím kladivom
Posl. Varga – vysvetlil možnosť postupu na vykonanie terénnych úprav na parc. č. 310,
uložením plastových rúr, ktoré budú prerezané na polovicu a osadené do terénu (ako
žľabovky), čím sa takto dosiahne stav, aby voda odtekala postupne, resp. sa na uvedenej parc.
č. 310 nezdržiavala
taktiež prítomní poslanci OZ /posl. Kačmár, Krištofová, Bartošová, Galgoczy/ sa vyjadrili
k predloženému návrhu vykonania uvedených terénnych a stavebných úprav a súhlasili
s navrhovanými riešeniami resp. sa dohodli, že v prípade potreby sa stretnú na tvári miesta
a takto prekonzultujú prípadné zmeny alebo doplnky k navrhovaným riešeniam
posl. Kačmár – uviedol, že má vedomosť o tom, že miestny rybník, ktorý má v prenajme
Rybárstvo Michalovce sa vypúšťa, či má obec vedomosť o dôvodoch vypúšťania, nakoľko
vypustením vody z rybníka bude dochádzať k poklesu vody v studniach občanov a preto
navrhol preverenie dôvodu vypúšťania vody resp. požiadať o ponechanie súčasného stavu
vody v rybníku
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12.

Záver
Starostka obce sa poďakovala všetkým prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončila o 17:18 hod.

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová
Overovatelia: 1/ posl. JUDr. Ján Kováč
2/ posl. Miloš Varga

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

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