
Z á p i s n i c a 
 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 14.12.2018.o 16:00 hod. na OCú v Malých Ozorovciach. 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce pán Mgr. Milan Dolák, LL.M. Zistil, že na 

zasadnutí je prítomných  5      poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné. Poslanec Peter Varga sa 

dostavil o 16:36 hod.  

Za overovateľov zápisnice určil :  Ľubomír Varga 

     Ing. Ján Bejda 

Program rokovania : 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, návrh zmien programu rokovania a  

  schválenie programu rokovania   

2.  Písomná a grafická správa o rozvoji obce za roky 2011 -  2018 

3. Posúdenie a schválenie plánu prác na rok 2019  

4.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhu rozpočtov, 

príjmov a výdajov na roky 2020, 2021  

5. Posúdenie a schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2019 

6. Návrh rozpočtov, príjmov a výdavkov na roky 2020, 2021 

7.  Posúdenie a schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku na komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

8. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

9.  Silvestrovská oslava a ples 09.02.2019 

10.  Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

K bodu č. 1    Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, návrh zmien programu rokovania a 

             schválenie programu rokovania   



Starosta určil overovateľov zápisnice. Poslanci OZ schválili program rokovania a starosta obce 

pristúpil k prejednaniu jednotlivých bodov programu. Poslanci schválili program v pomere hlasov    

5:0. 

K bodu č. 2     Písomná správa o rozvoji obce za roky 2011 -  2018 

Starosta si uvedomuje, že písomná správa je rozsiahla a je potrebný dodatočný čas na úplné 

oboznámenie sa s textom. Poslanec Ľubomír Varga sa vyjadril k správe s tým, že podľa jeho názoru 

je odstavná plocha pred Rímskokatolíckym a Grekokatolíckym kostolom „nehorázne predražená“. 

Starosta poslancom navrhol, že zdokumentuje  písomne a obrazovo tieto náklady alebo náklady na 

ktorýkoľvek realizovaný projekt a vyzval poslancov, aby si overili faktické informácie o tom, koľko 

takéto realizované projekty reálne stoja, v podobnom rozsahu a kvalite v rámci celej Slovenskej 

Republiky.  

Starosta trvá na tom a povedal to i poslancom, aby sa realizované projekty dôsledne a podrobne 

preskúmali, aby:  

1. sa predišlo rozširovaniu nepodložených a zámerne rozširovaných zavádzajúcich nepresností, 

ktorá dehonestuje prácu ľudí, ktorí vytvárajú skutočné materiálne a duchovné hodnoty,  

2.  aby sa zlepšila kvalita, hospodárnosť a efektivita práce obecného úradu, 

3. aby sa ľudia zapojili do práce na zveľaďovaní obce na, ktorú budú hrdí a neočakávali, len 

služby, za ktoré nie sú ochotní ani zaplatiť a nie sú ochotní, ani dodržiavať základné povinnosti. 

Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

K bodu č. 3     Posúdenie a schválenie plánu prác na rok 2019  

Starosta obce predložil včas a riadne k prerokovaniu Návrh plánu prác na rok 2019 zahrnutý 

v Prílohe č. 1  Návrh plánu prác s predbežnými odhadmi nákladov na ich realizáciu na rok 2019  

Starosta predložil návrh programu prác, s navrhnutými nákladmi na jednotlivé realizácie 

a s vysvetlením priorít a súvislostí, s tým, že prioritu majú rozpracované projekty a diela, ktoré je 

potreba dokončiť. Návrh realizácií bol vzatý na vedomie s tým, že sa všetci zhodli na dokončení prác 

na rozpracovaných projektoch. Ďalšie projekty sa budú posudzovať priebežne. V podobnom duchu 

sa vyjadril písomne i pán poslanec Korytko, jeho list tvorí prílohu tejto zápisnice. Príloha č. 2 

 

K bodu č. 4 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhu na     

roky 2020 a 2021.  

Poslanci zobrali správu na vedomie a tvorí súčasť tejto zápisnice ako Príloha č. 3 

K bodu č. 5 Posúdenie a schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2019 

Starosta predložil návrh rozpočtu na rok 2019. Poslanci schválili rozpočet na rok 2019 pomerom 

hlasov   6:0  . 

K bodu č.  6 Návrh rozpočtov, príjmov a výdavkov na roky 2020 a 2021 



Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh rozpočtov na roky 2020 a 2021. 

Poslanci zobrali návrh na vedomie. Príloha č. 4)  Návrh rozpočtov, príjmov a výdavkov na roky 

2020 a 2021. 

K bodu č . 7    Posúdenie a schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a o miestnom    

poplatku na komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Poslanci prerokovali Návrh VZN obce č.1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Po diskusii poslanci obecného zastupiteľstva 

schválili  návrh VZN č.1/2018,  pomerom hlasov   6:0 .  Príloha č. 5 VZN č. 1/2018 o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku na komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

K bodu č. 8     Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

Po diskusii poslanci obecného zastupiteľstva neschválili návrh zásad odmeňovania a odročili 

prerokovanie na budúce zastupiteľstvo  pomerom hlasov   6:0 .   

K bodu č.  10     Silvestrovská oslava a ples 09.02.2019 

Starosta navrhol pripraviť akciu neformálnej zábavy s reprodukovanou hudbou a 

jednoduchým pohostením – guláš, víno, káva a čaj. Podobne ako v minulom roku. Poslanci schválili 

konanie akcie Silvester 2018, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome.  

K bodu č.  11   Obecný ples 09.02.2019  

Poslanci schválili konanie plesu a na návrh starostu zvýšili vstupné na 20 € za osobu. 

Všetky prílohy tvoria neoddeliteľnú  súčasť tejto zápisnice z obecného zastupiteľstva. 

Overovatelia :  …............................... 

            …...............................        Starosta obce:  ........................... 

 

  



Príloha č.1 

Vážení poslanci, pani hlavná kontrolórka a členovia finančnej komisie  

Tento návrh je formulovaný ako sumár plánovaných a aktuálne potrebných realizácií. 

Približný odhad nákladov, počtu pracovníkov a dôb realizácií jednotlivých projektov,  robím 

na základe, doterajších skúseností, grafických skíc a profesionálnych projektov, ktoré som 

vám prezentoval postupne od decembra roku 2014, v papierovej i elektronickej podobe. 

Bolo by dobré, aby sme pri výbere zvážili dotiahnutie niektorých rozpracovaných projektov 

do konca. 

V prípade výziev na čerpanie eurofondov je potreba rátať s profesionálnou prípravou 

projektov a žiadostí a s prefinancovaním projektov až do momentu preplatenia 

realizovaných projektov.  

Príprava projektov výrazne časovo predbieha možnú fyzickú realizáciu. Bez projektovej 

dokumentácie však nie je možné žiadať o žiadne dotácie a nenávratné finančné príspevky. 

Vzhľadom na zamestnávanie za podpory a prostredníctvom ÚPSVR v Trebišove, zatiaľ 

dokážeme zatiaľ realizovať väčšiu časť projektov svojpomocne s občasným využitím 

profesionálnych služieb. Možnosti prijatia ďalších zamestnancov prostredníctvom podpory 

štátu do budúcnosti budem naďalej presadzovať. Závažným problémom je nedostatok 

vhodných a zručných uchádzačov o zamestnanie.  

I. Príprava odbornej a projektovej dokumentácie k rozvojovým plánom obce a príprava 

žiadostí 

       1.   Architektonický návrh úpravy a využitia priestranstva veľkého ihriska – 

vizualizácia   1,32    ha     

Predpokladané náklady:      700 € 

       2.   Projekt denného stacionár a komunitného centra pre obyvateľov všetkých 

vekových kategórií 

Predpokladané náklady:           0 € 

       3.   Čistenie vôd v kombinácii s úpravou verejných priestranstiev     

Spôsob a trvanie realizácie:      Certifikovaní odborníci 

Predpokladané náklady:               2 000 € 

4.   Smart city  –  zníženie energetickej náročnosti prevádzky verejného osvetlenia obce  

a ostatných prevádzkových činností – fotovoltaická elektráreň na streche  kultúrneho  

domu, nabíjačka na elektromobil, prevádzka čističky odpadových vôd 



Spôsob a trvanie realizácie:    Certifikovaní odborníci, Žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok a spoluúčasť obce 

Predpokladané náklady:     9 000 € 

5. Realizácia WIFI siete – pokrytie celej obce signálom WIFI 

Spôsob a trvanie realizácie:    Odborná firma, Žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok, podaná v roku 2018 a spoluúčasť 

obce  

Predpokladané náklady:          700 € 

6. Kontrola vodných stavieb na úseku – inšpekcie v kompetencii stavebného úradu 

obce Malé Ozorovce 

Spôsob a trvanie realizácie:     Svojpomocne, odborne vyškolený 

zamestnanec obce 

Predpokladané náklady:          800 € 

7. Kontrola likvidácie odpadových vôd právnických osôb so sídlom v obci a fyzických 

osôb s pobytom v obci  

Spôsob a trvanie realizácie:     Ministerstvo životného prostredia 

Predpokladané náklady:                              0 € 

8. Povinné odborné revízie technických zariadení a odborné, bezpečnostné školenia 

pre zamestnancov – obsluha motorových a elektrických píl, kosačiek a iných 

zariadení 

  Predpokladané náklady:           1 200 € 

II. Rozvoj obecnej, cestnej a technickej infraštruktúry 

1. Zriadenie komunitného centra, denného stacionáru pre odkázaných seniorov 

a predškolského zariadenia pre deti - rekonštrukcia – viacročný projekt 2019 - 2020 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc, 2 až  3 robotníci, 3 až 5 týždňov 

s technologickými prestávkami 

Predpokladané náklady:                          0 € 

Prínos:  Starostlivosť o seniorov a deti, postupné 

zamestnanie podľa rozsahu činností 2 až 5 žien  

2. Rekonštrukcia hornej a dolnej zastávky, postavenie  4 ks prístreškov na zastávkach  

Spôsob a trvanie realizácie:    Odborné firmy, svojpomoc, 2 až  4 robotníci, 2 

až 5 týždňov s technologickými prestávkami 

Predpokladané náklady:      13 000 €  (dotácia 13 000,00 €) 



3. Starostlivosť o včelstvá a rozvoj včelnice 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc, 2  robotníci celoročne  

Predpokladané náklady:       500 €  

4. Upratovanie koncentrovaných i celoplošných divokých skládok v katastri obce 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc,  4    robotníci, brigády obyvateľov 

- celoročne  

Predpokladané náklady:       500 € -  zber, triedenie a odvoz odpadov  

 

5. Vybudovanie kompostoviska a zberného dvora 

Spôsob a trvanie realizácie:    Firma, svojpomoc, 2 až  4 robotníci, 4 až 6 

týždňov s technologickými prestávkami, podľa 

rozsahu prác 

Predpokladané náklady:     1 000 €  

6. Vybudovanie oplotenia na veľkom ihrisku   

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc, 2 až  4 robotníci, 6 až 8 týždňov 

s technologickými prestávkami, podľa rozsahu 

prác 

Predpokladané náklady:   2 000 €  

7. Zabudovanie chráničky na verejný rozhlas a kamery do výkopu na optiku 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc alebo odborná firma – osadenie 

káblov a kamier 

Predpokladané náklady:         8 000,00 € 

III. Rímsko-katolícky kostol 

1. Neskorogotická zvonica drevená  – oprava nosných prvkov, trámov 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc 3 robotníci,  4 až 8 týždňov,  

Predpokladané náklady:                        0 € 

IV. Grécko-katolícky chrám 

1. Odvodnenie chrámu – pozemné práce a umiestnenie nových odvodňovacích žľabov 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc 2až 4 robotníci,  1 týždeň   

Predpokladané náklady:                        0 € 

V. Obecný úrad s areálom 



1. Oplotenie areálu obecného úradu 128 m  

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc, 2 až 4 robotníci, 6 až 10 týždňov 

s technickými prestávkami a kvôli výkonu iných prác, 

firma 

Predpokladané náklady:                   0,00 € 

2. Altán na spodnom dvore s prístreškom, stojky na stabilizovanie betónového 

prístrešku 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc, 2až 3 robotníci, 2 až 3 týždne 

s prestávkami a kvôli výkonu iných prác 

Predpokladané náklady:                 1 500 € 

3. Street workoutové ihrisko a detské ihrisko  

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc, 2 až 4 robotníci, 2 až 4 týždne 

s prestávkami, kvôli výkonu iných prací 

Predpokladané náklady:               500,00 € 

4. Odstavná plocha  

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc, 2 až 4 robotníci, 2 až 3 týždne s 

technickými prestávkami a kvôli výkonu iných prác 

Predpokladané náklady:                   500,00 € 

5. Zarovnanie a ukončenie nových ciest 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc, 2 až 4 robotníci, 2 dni  

Predpokladané náklady:                   650,00 € 

VI. Kultúrny dom:  

1. Rekonštrukcia stropov, omietok, elektrického vedenia, osvetlenia a ventilácie  

v sále – napínacie stropy na CD konštrukcii – sála 20 x 11 x 3,7 m, pódium 11 x 6,5 x 

2,7 m,  

Spôsob a trvanie realizácie:    Firma,  4  týždne  

Predpokladané náklady:            18 000,00 € 

Spoluúčasť obce:                    5 000 € 

2. Parková úprava priestranstva okolo kultúrneho domu - betónové  terasy obložené 

prírodným kameňom  krajinotvorná zeleň, fontána kamenná alebo prírodné 

jazierko, sedenie s altánom, vstupné schody a brány, zapracovanie ekologického 

spôsobu čistenia odpadových vôd 



Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc 3 až 6 robotníkov, 6 až 8 mesiacov, 

plus firmy  

Predpokladané náklady:                              15 000 € 

Spoluúčasť obce:                    1 500 € 

3. Skriňa na riady v technickom zázemí kultúrneho domu 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc 2  robotníci, 2 týždne  

Predpokladané náklady:               500 € 

VII. Ochrana životného prostredia 

1. Parková úprava zeleného  priestranstva pri križovatke ul. Cintorínska a Jarková  –  

ekočistička, vodozádržné jazierko s vodnou zeleňou , krajinotvorná zeleň - stromy, 

kry a kvety 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc 3 až 5 robotníci, 2 až 4 mesiace, 

plus firmy na pozemné práce  

Predpokladané náklady:                    0 € 

2. Ekočistička Gereč 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc 3 až 5 robotníci, 2 až 4 mesiace, 

plus firmy na pozemné práce, ŽoNFP, Nórske a Švajčiarske fondy, Ministerstvo 

životného prostredia 

Predpokladané náklady:                  0 € 

3. Ekočistička Orechová 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc 3 až 5 robotníci, 2 až 4 mesiace, 

plus firmy na pozemné práce, ŽoNFP, Nórske a Švajčiarske fondy, Ministerstvo 

životného prostredia 

Predpokladané náklady:                   0 € 

VIII. Cintorín a cesta na cintorín 

1. Osadenie zvonu na zvonici, posilnenie nosných stĺpov a ukončenie urnového hája 

s pergolou a chodníkom - neoklasicistický štýl   

Spôsob a trvanie realizácie:     Svojpomoc, 2 robotníci, 1 mesiac, firma 

Predpokladané náklady:                 0  € podľa druhu zvolených materiálov 

2. Výroba a osadenie  2 uzamykateľných brán na cintorín z kovaných materiálov 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc 2 až 4 robotníci, 3 až 4 týždne  



Predpokladané náklady:   2 323,00 €  podľa typu zvolených 

materiálov 

3. Dodatočné prehĺbenie studne 

Spôsob a trvanie realizácie:    Profesionálna firma, 1  týždeň, možné 

technologické prestávky 

Predpokladané náklady:             0 €  

IX. Obecné verejné studne a prameň a areál Gereč: 

1. Gereč – cesta navozenie frézovaného asfaltu a zhutnenie, úprava plochy pred  

betónovým válovom 

Spôsob a trvanie realizácie:    Štátna správa ciest, svojpomoc 2až 4 robotníci, 

2 až 4 týždne,  

Predpokladané náklady:               0 € 

2. Gereč – priestranstvo a osadenie lavičiek a prístrešku 

Spôsob a trvanie realizácie:    Svojpomoc 2až 4 robotníci, 2 až 4 týždne,  

Predpokladané náklady:               0 € 

3. Gereč  - vykonanie opatrení na sanáciu a dezinfekciu betónovej nádrže alebo  

vybudovanie novej betónovej nádrže – rozšírenie kapacity, analýza vody 

certifikovanými laboratóriami  

Spôsob a trvanie realizácie:    Firma, svojpomoc 2až 4 robotníci, 2 až 3 

týždne, s prestávkami, 

Predpokladané náklady:                        0 €  

IX. Obecné studne – dezinfekcia a analýza certifikovaným laboratóriom, rekonštrukcia 

1. Kultúrny dom – dezinfekcia, analýza certifikovaným laboratóriom  

Spôsob a trvanie realizácie:    Certifikované laboratórium 

Predpokladané náklady:            0 €  

 

2. Križovatka ul. Hlavná/Lesná - dezinfekcia, analýza certifikovaným laboratóriom  

 

Spôsob a trvanie realizácie:    Certifikované laboratórium 

Predpokladané náklady:            0 €  

3. Obecný úrad -  rekonštrukcia žumpy, dezinfekcia, analýza certifikovaným 

laboratóriom  



 

Spôsob a trvanie realizácie:    Certifikované laboratórium, svojpomoc 2až 4 

robotníci, 1 až 4 týždne, s prestávkami 

Predpokladané náklady:              0 €  

X. Návrh programu a rozpočtovaných nákladov na kultúrno spoločenské podujatia v roku 

2019:    

1. Obecný ples 09.02.2019         

Predpokladané náklady:                         0,00 € 

 

2. Deň žien – 10.03.2019 Spevácke a recitačné predstavenie detí, pohostenie, darček 

Predpokladané náklady:           1 500,00 € 

 

3. Letný výlet autobusmi na kúpanie Júl alebo August 2019        

Predpokladané náklady:             700,00 € 

4. Oslava výročia zvonice  Anno Domini 1619 otvorenie verejných priestranstiev obce 

01.09.2019 

Predpokladané náklady:            2 000,00 €   

5. Mesiac úcty k starším    20.10.2019 

Predpokladané náklady:             2 000,00 € 

6. Brigáda dobrovoľníkov – upratovanie katastra obce 

Predpokladané náklady:                 300,00 € 

7. Silvester               

Predpokladané náklady:            400,00 € 

 

 

Spolu:                         6 900,00 € 

 

  



Príloha č.2       
 
Od: František Korytko <frantisek.korytko@gmail.com> 
Dátum: štvrtok 13. decembra 2018 
Predmet: ROZPOCET 2019 a pripomienky 
Komu: lubomirvarga@centrum.sk, František Korytko <frantisek.korytko@gmail.com>, Jan Bejda 
<bejda.jan@gmail.com>, petervarga206@gmail.com, jencik.ivan@post.sk, monika.cizmarikova@upsvr.gov.sk, 
Jana Kudľáková <jana.kudlakova@gmail.com>, milan dolak <mdolak@yahoo.com> 

Ahojte, 

ako som avizoval hneď po oznámení termínu ďalšieho zastupiteľstva, z dôvodu služobnej cesty do BA sa nemôžem 

zúčastniť zastupiteľstva dňa 14.12.2018. 

Nakoľko sú v programe pre mňa veľmi dôležité dokumenty, ktoré môžu ovplyvniť celý rok 2019, chcem sa aspoň 

týmto spôsobom vyjadriť k niektorým predkladaným dokumentom. 

Môj postoj vychádza zo skúseností z minulých 8 rokov, ktoré som pôsobil ako poslanec OZ. 

3. Plán prác na rok 2019  

- určite potrebný dokument, ktorý ale neodporúčam schvaľovať, nakoľko starosta obce to po skúsenostiach z min. 

rokov, považuje ako schválenie všetkých jeho návrhov v jednom dokumente, čo by nemalo byť. Aj takáto chyba 

poslancov v minulosti zapríčinila, že bolo rozbehnutých veľa, síce dobrých, ale časovo aj finančne, náročných 

projektov, čo zapríčinilo úplné vyčerpanie dlhoročnej finančnej rezervy obce. Podľa môjho názoru by sa mala 

realizácia projektov schvaľovať individuálne a stále dbať na to, aby odsúhlasený projekt, práca a pod. bola riadne 

zadefinovaná (schválený max. rozpočet) a hlavne určený termín realizácie. Po dokončení jednej realizácie by sme 

mali rozhodovať (poslanci obecného zastupiteľstva) o tom, čo ďalšie sa bude realizovať v našej obci.  Na základe 

vyššie uvedeného, nie je vhodné z môjho pohľadu schváliť plán prác na rok 2019 ako celok. Je potrebné počkať si 

na konečný účet a potom začať schvaľovať práce jednotlivo, podľa naliehavosti a pod.  

OZ sa môže stretávať aj každý mesiac, ak je to potrebné, resp. ak poslanci naozaj chcú byť zodpovední za dianie v 

obci.  

5. Rozpočet na rok 2019 

- v prílohe zasielam jednoduchý graf, hlavných položiek rozpočtu obce - výdavky. Ako je z grafu zrejmé až 45% 

výdavkov obce tvoria personálne náklady. Ďalšie veľké množstvo nákladov je tzv. fixných a keďže kapitálový účet 

bude možno úplne vyčerpaný, neostáva nám veľa možností na realizáciu akýchkoľvek väčších projektov, ktoré by 

mohli výraznejšie zlepšiť podmienky v našej obci. Ak by sme aj žiadali o dotácie, pri aktuálne nastavenom rozpočte 

budeme mať problém s povinnou spoluúčasťou. Je potrebné sa preto dobre zamyslieť čo je pre našu obec 

prínosné a kde vieme nájsť prostriedky, ktoré môžme presunúť v prospech všetkých našich občanov. Podľa môjho 

názoru je teda ešte potrebné sa zo strany starostu pozrieť na jednotlivé položky a pokúsiť sa nájsť viac vlastných 

zdrojov na investície. 

7. V poslednom období sme upravovali dane a poplatky dosť razantne a podľa predloženého návrhu asi ani nie je 

navrhované žiadne navýšenie. 

Každopádne som za zachovanie dnešného nastavenia. Možno sa pozrieť na daň z pozemkov, aký to malo celkový 

prínos do obecnej pokladne a či tu nie je priestor na úpravu smerom nižšie, práve na úkor iných kapitol. 

8. Odmeňovanie poslancov podľa aktuálneho stavu 

9. Spätná väzba z minuloročného Silvestra bola dobrá, tak by sme to mohli urobiť aj tento rok v podobnom duchu 

Ďakujem za pochopenie a za možnosť vyjadriť svoj názor. 

Fero 
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                        ROZPOČET 2019 

   

 Cestovné náhrady 1300 

 

Platy a odvody vrátane str. lístkov, 
odmeny 82620 

 Energie, voda a komunikácie 5460 

 Materiál na ObCÚ 6700 

 Dopravné 2400 

 Kultúrne služby 7000 

 Projekty 13000 

 Ostatné výdavky 63178 

 Celkové výdavky 181658 
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Príloha č.5 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Malé Ozorovce dňa: 26.11.2018 

 

VZN schválené dňa: ............................ 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Malé Ozorovce dňa:........................... 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa:  

 

          V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E 

                                                Obce Malé Ozorovce č. 01/2018 

o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Obec Malé Ozorovce v súlade s ustanovením §6 ods. 2 zákona č.369/1990Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods. 4,5 a 

6 §8 ods. 2 a 4 §12 ods.1, 2 a 3, § 16 ods.1, 2, a 3, § 17 ods.2,3,4 a 7, § 

20 ods. 4, § 21 ods. 2 §98, 98b ods. 5,§ 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje 

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE 

§ 1 

       1. Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov    r o z h o d l o,  že v nadväznosti na §98 zákona č. 582/2001 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

z a v á d z a  



s účinnosťou od 1 januára 2019 daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za TKO 

       2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje  podmienky určovania a vyberania 

miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane 

a miestny poplatok“) na území obce Malé Ozorovce. 

D A Ň  Z  P O Z E M K O V 

                                                                     § 2 

Základ dane 

Počet obyvateľov k  26.11.2018 : 538 

       Správca dane uvádza počet obyvateľov potrebný k hodnote pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona.  

Správca dane ustanovuje na území obce Malé Ozorovce hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z 

pozemkov násobí výmera pozemku m2. 

a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné 

plochy 0,3113 € 

       § 3 

Sadzba dane                                                          

       Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Malé Ozorovce ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške: 

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty            1,00 % zo základu dane, 

b/ záhrady                                                                                                      0,30 % zo základu dane, 

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                             0,75% zo základu dane, 

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

    a ostatné hospodársky využívané vodné  plochy                                       2,50 % zo základu dane, 

e/ stavebné pozemky                                                                                      0,30% zo základu dane,                         

D A Ň   Z O  S T A V I E B 

§ 4 

Daň zo stavieb 

  

       1. Správca  dane určuje pre stavby na území obce Malé Ozorovce ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj 

začatý m2 zastavanej plochy:  



 

a/  0,033  EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 

b/ 0,033 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,  stavby využívané 

na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

vrátanie stavieb na vlastnú administratívu  

c/  0,100 EUR za chaty a stavby  na individuálnu rekreáciu  

d/  0,133 EUR za samostatne stojace garáže  

g/ 0,166 EUR za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu  

h/ 0,330 EUR za stavby na ostatné podnikanie  a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 

s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

i/  0,100 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách  a/ až h/. 

       2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách  pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 EUR 

za každé  ďalšie  podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

§ 5 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

       1. Správca dane  od dane z pozemkov oslobodzuje: 

a/  pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky 

b/  pozemky verejne prístupných parkov a športovísk 

       2. Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške: 

a/ 20% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania , ktorí v danom roku dovŕšili  

 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,  

       3. Správca dane  od dane zo stavieb oslobodzuje: 

a/  stavby slúžiace zdravotníckym zariadeniam 

       4. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb vo výške: 

a/ 20%  z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov, ktorí v danom roku dovŕšili 

 70 rokov a  ktoré slúžia výhradne na ich osobné trvalé bývanie 



 

       5. Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na zníženie daňovej povinnosti na stavby a pozemky je 

70 rokov.  

  § 6 

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí 

       Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 4 EUR nebude vyrubovať. 

                                  

§ 7 

Platenie dane 

       1.  Správca dane  určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v dvoch splátkach a to: 

I. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 

II. splátka do 30. septembra 

 

       2. Spôsob vyberania dane:      

a/ v hotovosti do pokladne obce   

b/ bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v Prima Banka, č. účtu: 4200775001 

    IBAN SK60 5600 0000 0042 0077 5001 

    BIC kód banky KOMASK2X 

 

§ 8 

Daň za psa 

       Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 

osobou.  

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku 

zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby .                                                      

       1. Základom dane je počet psov.  

     2. Sadzba  dane  je 5,00 EUR za  jedného psa a kalendárny rok.  

       3. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už 

nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.   

       4. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku 

daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na 

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.  

       5. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi 



dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za 

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.  

       6. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie 

vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, 

spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných 

veterinárnych očkovaní. 

       7. Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na 

zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

       8. Spôsoby vyberania dane: 

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

b/ bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v Prima Banka, č. účtu: 4200775001 

    IBAN SK60 5600 0000 0042 0077 5001 

    BIC kód banky KOMASK2X 

§ 9 

Miestny poplatok 

 

       1. Poplatok sa na území obce Malé Ozorovce platí za:  

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,  

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,  

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa 

vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a  

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov 

       2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je 

a) fyzická  osoba,  ktorá  má   v  obci  trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt  alebo ktorá je  na území  obce oprávnená 

užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo  jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo 

záhradu,   vinicu,  ovocný   sad,  trvalý   trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  

obce  okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej 

len "nehnuteľnosť"), 

b) právnická  osoba,  ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  obce na 

iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel 

podnikania. 



       3. Ak má osoba podľa odseku  2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný  pobyt, poplatok  platí iba  z 

dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  2 písm. a) tohto ustanovenia v obci  trvalý pobyt alebo 

prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť  na iný  účel ako  na podnikanie,  

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 

       4. Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí 

a/ vlastník nehnuteľnosti; ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  alebo  ak  ide  o  bytový 

dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom 

poplatku zástupca alebo  správca súhlasí;  ak nedošlo  k určeniu  zástupcu alebo správcu, obec  určí spomedzi 

vlastníkov  alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 

b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").  Platiteľ a 

poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; za  odvedenie poplatku  obci 

ručí platiteľ. 

       5. Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. 

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 

§ 10 

Sadzba poplatku 

       Základná sadzba za fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území obce je 

oprávnená užívať nehnuteľnosť na bývanie alebo individuálnu rekreáciu: 

-  na osobu a kalendárny deň     je  0,0274 EUR 

- Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 0,036 pre 

poplatníka podľa § 77 ods.2 písm. a). 

§ 11 

Určenie poplatku 

       1. Obec Malé Ozorovce určuje poplatok  na kalendárny rok  ako: 

a/  súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní, počas ktorých má poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a/ v obci 

trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať  

b/ súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych 

odpadov ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b/  a c/. 

       2. Obec Malé Ozorovce určuje hodnotu koeficientu na : 1  

 



 

§ 12 

Ohlásenie 

       1.  Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala 

skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej  povinnosti, ako  aj od  skončenia obdobia  určeného obcou,  za 

ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci 

a/ svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  pobytu (ďalej  len 

"identifikačné údaje"); ak  je poplatníkom osoba podľa  § 77 odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia 

názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), priemerný počet 

zamestnancov, priemerný počet miest na sedenie 

b/ identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych 

daniach, 

       2. Poplatník je oprávnený podať  obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť  poplatok 

má byť nižšia, ako mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  poplatku z dôvodu, že neužíva 

nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

                                                            

§ 13 

Platenie poplatku 

 

      1.  Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. 

      2.  Splatnosť poplatku je v dvoch splátkach: 

a/ splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru 

b/ druhá splátka do 30.09. bežného roka  

       3. Spôsoby vyberania dane: 

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

b/ bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v Prima Banka, č. účtu: 4200775001 

                IBAN SK60 5600 0000 0042 0077 5001 

                BIC kód banky KOMASK2X 

 

       4. Spôsob a lehota splatnosti za drobný stavebný odpad: 

Poplatok za zneškodnenie drobného stavebného odpadu musí povinná osoba uhradiť obci Malé Ozorovce 

v hotovosti, na základe vážneho lístka zo skládky v obci Veľké Ozorovce. 

 

 



 

                                                               § 14 

                                                Odpustenie poplatku 

Správca poplatok odpustí na základe žiadosti a priloženého čestného prehlásenia pre osoby, ktoré  v  určenom  

období  dlhodobo  neužívajú  nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnení  užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní, 

ak je podaná  žiadateľom alebo osobami blízkymi.  

 

                                                                 § 15 

                               Ohlásenie, uplatnenie úľavy a zníženia poplatku 

Poplatník je povinný ohlásiť správcovi poplatku na Obecný úrad v Malých Ozorovciach najneskôr do 

jedného mesiaca vznik, zánik alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ak aj zmenu všetkých skutočností, 

ovplyvňujúcich výšku poplatku spolu s potrebnými dokladmi. 

 

Správca  priznáva zníženie poplatku o: 

a/  50% u občanov starších ako 62 rokov,  

b/  50% u žiakov a študentov s ubytovaním mimo miesta trvalého pobytu. 

  

Zníženie poplatku obec priznáva na základe písomnej žiadosti podanej u správcu poplatku. Žiadosť bude 

prejednaná až po zdokladovaní oprávnenia jej priznania doložením príslušných dokladov: 

- potvrdenie o návšteve školy s ubytovaním mimo miesta trvalého bydliska, alebo potvrdenie o zaplatení 

internátu resp. študentského domova 

§  16 

Spoločné ustanovenia 

       Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec Malé Ozorovce prostredníctvom starostu obce a 

poverených zamestnancov obce Malé Ozorovce .  

Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný 

kontrolór obce Malé Ozorovce 

 



                                                                        § 17 

Záverečné  ustanovenia 

  

 1. Obecné zastupiteľstvo  obce  Malé Ozorovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo   

dňa     ............................ 

2. Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia   sa zrušuje  Všeobecne  záväzné nariadenie 

obce Malé Ozorovce č. 01/2017 zo dňa 07.12.2017 o   miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.  

3. Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Malých 

Ozorovciach. 

§ 18 

                                                         Účinnosť  

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára  2019. 

 

VYVESENÉ DŇA:    26.11.2018 

 

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

                            Mgr. Milan Dolák, LL.M 

                                      Starosta obce 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 


