ZÁPISNICA
z 9. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce,
konaného dňa 16.09.2020 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 16.00 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 poslanec (JUDr. Galgoczy) sa ospravedlnil, teda obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Na rokovaní sa zúčastnila Hlavná kontrolórka obce
Veľké Ozorovce.
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 z 8. zasadnutia OZ dňa 15.06.2020
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za I. polrok 2020
4. Informatívna správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
Veľké Ozorovce, školský rok 2019/2020
5. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľké Ozorovce za rok
2019
6. Prerokovanie ponuky zberovej spoločnosti KOSIT, a.s. na riešenie úspory a modernizácií
odpadového hospodárstva v obcí
7. Rôzne
Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
8. Interpelácie poslancov na starostku obce
9. Diskusia
10. Záver
1a/ O programe rokovania dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie číslo 27 zo 16/09-2020- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 /Galgoczy/ Nehlasovali: 0
1b/ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. Annu Bartošovú, za členov
návrhovej komisie: posl. Blaženu Hlebaškovú a posl. JUDr. Jána Kováča.
Uznesenie číslo 28 zo 16/09-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
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Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 /Galgoczy/

Nehlasovali: 0

1c / Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú, posl. Miloša
Vargu. O určení overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 29 zo 16.09.2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 /Galgoczy/ Nehlasovali: 0
1d/ Za zapisovateľku starostka obce určila p. Ivetu Giertlovú.
Uznesenie číslo 30 zo 16/09-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 /Galgoczy/ Nehlasovali: 0
2.
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 8. zasadnutia OZ dňa
15.06.2020
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva z
predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce konaného dňa 15.06.2020 boli plnené nasledovne:
Splnené úlohy: Uznesenia č. 16 až 25/2020,
V plnení:
Uznesenie č. 26/2020.
O informácii z plnenia uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 31 zo 16/09-2020– tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/.
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 /Galgoczy/ Nehlasovali: 0
3.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce za I.
polrok 2020
Poslanci OZ nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k Správe kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2020 /tvorí prílohu č. 3 k zápisnici/, ktorú obdržali v
tlačenej a elektronickej forme dňa 10.09.2020. O správe kontrolnej činnosti Hlavného
kontrolóra obce za I. polrok 2020 dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 32 zo 16/09-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 /Galgoczy/ Nehlasovali: 0
4.
Informatívna správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
Veľké Ozorovce , školský rok 2019/2020
Poslanci OZ nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k Informatívnej správe o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Veľké Ozorovce, školský rok 2019/2020, ktorú
obdržali v tlačenej a elektronickej forme dňa 10.09.2020 /tvorí prílohu č. 4 k zápisnici/. O
Informatívnej správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Veľké
Ozorovce, školský rok 2019/2020, dala starostka hlasovať.
Uznesenie číslo 33 zo 16/09-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 /Galgoczy/ Nehlasovali: 0
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5.
Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľké Ozorovce
za rok 2019
Poslanci OZ nepredložili, ani nevzniesli pripomienky k Správe o plnení úloh
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľké Ozorovce za rok 2019, ktorú obdržali v
tlačenej a elektronickej forme dňa10.09.2020 /tvorí prílohu č. 5 k zápisnici/. O Správe o plnení
úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľké Ozorovce za rok 2019 dala starostka
hlasovať.
Uznesenie číslo 34 zo 16/09-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 /Galgoczy/ Nehlasovali: 0
6.
Prerokovanie ponuky zberovej spoločnosti KOSIT, a.s. na riešenie úspory
a modernizácií odpadového hospodárstva v obci
Ponuku zberovej spoločnosti KOSIT a.s. obdržali poslanci OZ v tlačenej a elektronickej
forme dňa 10.09.2020. Pani starostka požiadala zástupcu starostky obce posl. Kováča, aby
informoval prítomných poslancov o predloženej ponuke, z dôvodu jeho účastí na rokovaní so
zberovou spoločnosťou KOSIT, a.s. Košice.
Posl. Kováč – informoval, poslancov OZ, že dňa 28. augusta 2020, sa zúčastnil na stretnutí
starostov so zberovou spoločnosťou Kosit a.s., Košice. Jednalo sa o prechod obcí pod ich zberovú
spoločnosť, pri riešení zberu, triedení a uložení komunálneho odpadu. Nakoľko obec Veľké
Ozorovce už má uzatvorenú zmluvu o zbere, triedení a uložení komunálneho odpadu so zberovou
spoločnosťou Kosit a.s. Košice, žiadal o poskytnutie cenovej ponuky pre našu obec, ako
spoločníka, a to ohľadne dynamického váženia nádob a bezplatného čipovania nádob na komunálny
odpad, ako aj záhradné kompostéry pre všetky domácnosti v obci, formou splátok po dobu 5 rokov.
S predloženými ponukami sa poslanci OZ mali možnosť oboznámiť. Je potrebné zdôrazniť, že
zmenou zákona o odpadoch, by dňom 01.01.2021 pre obec vznikla povinnosť zaviesť zber
kuchynského odpadu z jednotlivých rodinných domov, avšak zákon udeľuje výnimku v prípade, ak
obec preukáže, že vo všetkých rodinných domoch na 100 % svoj biologicky rozložiteľný odpad
z domácnosti a záhradiek kompostujú, čím by bola splnená podmienka pre výnimku zo zavedenia
zberu kuchynského odpadu, ktorý by následne nebolo potrebné zavádzať.
Posl. Varga - čo ak bude záhradný kompostér u občana obce naplnený?
Starostka obce – je tu možnosť vývozu zo strany pracovníkov pracujúcich na miestnych
obecných službách, po nahlásení občana na obecný úrad - spravidla každý piatok v týždni. Je
potrebné zobrať v úvahu, že náklady na odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu budú stúpať.
posl. Bartošová - pokiaľ by mal každý občan v domácností vedierko na kuchynský odpad, je tu
predpoklad rozkladu a šírenia sa zápachu po celom dome + následné platenie za odvoz
a likvidáciu kuchynského odpadu ostáva na pleciach občana.
Posl. Krištofová - možnosť zo strany občanov obce, na využitie uloženého odpadu v záhradnom
kompostéri, na hnojivo do záhrady
Uznesenie č. 35 zo 16/09 -2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Neprítomný: 1 /Galgoczy/ Nehlasovali: 0
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.

Rôzne
Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
Poslanci OZ k prednesenej informácii starostky obce o činnosti obce od posledného
zastupiteľstva nevzniesli pripomienky a preto starostka obce dala o tejto hlasovať.
Uznesenie č. 36 zo 16/09 -2020- tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: uznesenie prijaté
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 /Galgoczy/ Nehlasovali: 0
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8.

Interpelácie poslancov na starostku obce
Starostka obce – oboznámila poslancov OZ s návrhom firmy Enviroline s.r.o. Košice, ktorá
prepracúva projekty a spracúva dokumentáciu pre prívodný vodovodný rad „Prívod vody z VDJ
Sečovce - Hábeš do VDJ Malé Ozorovce“, kde p. Ing. Hnidiak navrhol, aby bol v spomínanej
dokumentácii zapracovaný aj projekt pre územné rozhodnutie stavby „Veľké Ozorovce –
kanalizácia - splašková kanalizácia obce Veľké Ozorovce,“ zaústená do kanalizácie obce Malé
Ozorovce.
posl. Varga – sa informoval, či je možné na ul. Nová využiť uložené potrubie do budúcna na
kanalizáciu, nakoľko je tam už uložených viacero potrubí, ako aj rozvod plynu po obci.
posl. Kováč – na ul. Nová je doposiaľ uložených cca 150 m odvodňovacích rúr v priemere 600 mm,
na odvádzanie povrchovej vody, ako aj cca 150 m potrubia v priemere 315 mm, na odvádzanie
spodnej vody – z pivníc občanov, pričom v cestnom telese ul. Nová je v niektorých miestach cca 20
cm od okraja miestnej komunikácie uložený rozvod plynu po obci, pričom o možnosti využitia
uvedených uložených potrubí na prepojenie s kanalizáciou, bude možné rozhodnúť až po
vypracovaní projektovej dokumentácie na kanalizáciu v obci.
posl. Bartošová - mám za to, že prekrytie rigola na odvádzanie povrchovej vody, ako aj uloženie
potrubia na odvádzanie spodnej vody sa javí ako veľká pomoc pre občanov bývajúcich na ul. Nová,
ktorí žiadajú, aby sa ďalej pokračovalo v uvedenom projekte
posl. Krištofová - odvádzanie povrchovej a spodnej vody z pivníc sa doposiaľ osvedčilo ako veľmi
dobré a správne riešenie, nakoľko v úseku, kde sú už osadené odvodňovacie rúry na spodnú vodu
už nedochádza k zaplavovaniu pivníc, ako tomu bolo v minulosti, kedy bola zaplavená celá pivnica
spolu s kotlom.
posl. Kováč – informoval poslancov OZ o potrebe výmeny, resp. zakúpenia, novej techniky, ktorú
vlastní obec a to 2 ks diskov na traktor /predná náprava – jedná sa o špeciálne disky/, zakúpenie
rotačnej kosačky, nakoľko vzhľadom na vek a veľké množstvo potreby kosenia trávy už rotačná
kosačka zakúpená v roku 2007 je nefunkčná a jej oprava nie je rentabilná, taktiež je potrebné
zakúpiť min. 1 ks strunovej kosačky, nakoľko životnosť strunových kosačiek, zakúpených v rokoch
2013 - 2015, už postupne končí /denné kosenie veľkého množstva zelene a vysoké denné teploty/.
Poukázal na potrebu riešenia objektu miestneho cintorína – osadenie lavičiek – min. 4 ks,
odpadkových košov min. 5 ks, preloženie ružencového kríža s podstavcom a potrebou obloženia
jeho prasknutých častí, výsadbou okolia prístupovej cesty a vedľa oplotenia zeleňou /napr. vtáčí
zob/ resp. okrasnými kríkmi, pričom poukázal na to, že je potrebné pri tvorbe rozpočtu obce na rok
2021 zapracovať do výdavkov obce aj financie potrebné na zakúpenie a realizáciu uvádzaných vecí.
9.

Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných občanov.

10.

Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila o 17.20 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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