Uznesenie č. 157/17/2017

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 08. 12. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov o 17,00 hodine

k bodu 1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice :

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
1. Konštatuje :
Počet prítomných poslancov : 3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. Schvaľuje :
a./ Program rokovania OZ bez ďalších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : Juraj Hollan a Ing. Katarína Obšivanová
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Hollan, Juraj Rožek/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

vo Vozokanoch, dňa 08.12.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 11.12.2017
Zvesené : 27.12.2017

Uznesenie č. 158/17/2017

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 08. 12. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov o 17,00 hodine

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
berie na vedomie :
Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 20.10.2017 – splnené

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Hollan, Juraj Rožek/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

vo Vozokanoch, dňa 08.12.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 11.12.2017
Zvesené : 27.12.2017

Uznesenie č. 159/17/2017

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 08. 12. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov o 17,00 hodine

K bodu 3. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 3.štvrťrok 2017
– hlavný kontrolór obce :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n .p.

Berie na vedomie:
Správu o výsledku z vykonanej následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 3. štvrťrok 2017 hlavným
kontrolórom obce bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Hollan, Juraj Rožek/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

vo Vozokanoch, dňa 08.12.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 11.12.2017
Zvesené : 27.12.2017

Uznesenie č. 160/17/2017

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 08. 12. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov o 17,00 hodine
K bodu 4. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 10. 2017, návrh rozpočtového opatrenia
č. 10/2017 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
1. Berie na vedomie :
a. / Plnenie rozpočtu obce a informácie o stave finančných prostriedkov obce k 31.10.2017 bez pripomienok
b./ Predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 10/2017

2. Ruší :
Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce v roku 2017 na investičné akcie :
- Rekonštrukcia a modernizácia spevnených plôch pred Domom smútku – 2. časť a
- Vvybudovanie časti miestnej komunikácie v lokalite IBV Hložie,
ktoré boli schválené uznesením OZ č. 148/15/2017 dňa 25.08.2017

3. Schvaľuje :
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu uvedeného v prílohe

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Hollan, Juraj Rožek/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

vo Vozokanoch, dňa 08.12.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 11.12.2017
Zvesené : 27.12.2017

Uznesenie č. 161/17/2017

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 08. 12. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov o 17,00 hodine
K bodu 5. Viacročný rozpočet obce na roky 2018-2020, rozpočet obce na kalendárny rok 2018, stanovisko HK
k rozpočtu obce :

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1.Berie na vedomie:
a./ Predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2020 bez uplatnenia programovej štruktúry
b./ Viacročný rozpočet obce na roky 2019, 2020
c./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k finančnému rozpočtu obce na kalendárny rok 2018

2. Schvaľuje:
a./ Zostavenie a predloženie rozpočtu obce na roky 2018-2020 bez programovej štruktúry
b./ Rozpočet obce Vozokany na kalendárny rok 2018 bez programovej štruktúry

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Hollan, Juraj Rožek/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

vo Vozokanoch, dňa 08.12.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 11.12.2017
Zvesené : 27.12.2017

Uznesenie č. 162/17/2017

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 08. 12. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov o 17,00 hodine
K bodu 6. VZN č. 1/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018 :

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1.Berie na vedomie:
Návrh VZN č.1/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 bez pripomienkovania zo strany FO a PO

2. Schvaľuje:
VZN č. 1/2017 o dani z nehnuteľností na rok 2018

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Hollan, Juraj Rožek/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

vo Vozokanoch, dňa 08.12.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 11.12.2017
Zvesené : 27.12.2017

Uznesenie č. 163/17/2017

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 08. 12. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov o 17,00 hodine

K bodu 7. VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1.Berie na vedomie:
Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na rok 2018 bez pripomienkovania zo strany FO a PO
2. Schvaľuje:
VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na rok 2018

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Hollan, Juraj Rožek/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

vo Vozokanoch, dňa 08.12.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 11.12.2017
Zvesené : 27.12.2017

Uznesenie č. 164/17/2017

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 08. 12. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov o 17,00 hodine

K bodu 8. VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1.Berie na vedomie:
Návrh VZN č.3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 bez
pripomienkovania zo strany FO a PO

2. Schvaľuje:
VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Hollan, Juraj Rožek/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

vo Vozokanoch, dňa 08.12.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 11.12.2017
Zvesené : 27.12.2017

Uznesenie č. 165/17//2017

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 08. 12. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov o 17,00 hodine

K bodu 9. Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2018

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1.Berie na vedomie:
Návrh sadzobníka poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2018
2. Schvaľuje:
Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na kalendárny rok 2018

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Hollan, Juraj Rožek/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

vo Vozokanoch, dňa 08.12.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 11.12.2017
Zvesené : 27.12.2017

Uznesenie č. 166/17//2017

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 08. 12. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov o 17,00 hodine
K bodu 10. Schválenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Slovak Telekom a.s. Bratislava – umiestnenie
základňovej stanice /stožiaru/- vedené pod reg. zn.131/017 /po zverejnení oznámenia o zámere prenájmu
nehnuteľného majetku/ :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje :
Prenájom nehnuteľného majetku - prenájom pozemkov obce Vozokany:
- pozemok registra CKN, parcela č. 212/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2,
- pozemok registra CKN, parcela č. 212/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2
vytvorené geometrickým plánom č. 104/2017 /odčlenené z pozemku KNE par. č. 207 – orná pôda v celkovej
výmere 843 m2, vedené na LV č. 561/, overeným Správou katastra Topoľčany dňa 21.09.2017 pod číslom
510/2017, vedené Správou katastra Topoľčany, okres Topoľčany, obec Vozokany, katastrálne územie
Vozokany, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
a uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou : Slovak Telekom, a.s., so sídlom: Bajkalská 28, 817 62
Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo
2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893 za nasledovných podmienok :
Doba nájmu: doba určitá, do 31.12.2027 /10 rokov/
Cena nájmu: 2 400,00 € (slovom: dvetisícštyristo eur) na kalendárny rok za celý predmet nájmu

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)- nájom zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Vozokany považuje:
Dňa 21.03.2017 spoločnosť MAVIX s.r.o, Račianska 66, 931 02 Bratislava, IČO : 35 740 264 v mene spoločnosti Slovak
Telekom, a.s., so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893 podala na
obecný úrad vo Vozokanoch žiadosť o prenájom časti parcely KNE – parc. č. 207, pričom uvedená parcela sa
geometrickým plánom rozdelila na parcelu číslo : parc. č. 207 - orná pôda o výmere 728 m2, parc. č. 212/9 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 48 m2 a parc. č. 212/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2.
Predmetom prenájmu je len novovytvorená parcela registra CKN – parc. č. číslo 212/9 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 48 m2 a parcela registra CKN - parc. č. 212/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2.
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má v pláne na novovytvorenej parcele číslo 212/9 a 212/10 vybudovať telekomunikačnú
stavbu – základňovú stanicu – t. j. vežokontajner výšky cca 40 m s vykrývacími anténami a technologickým kontajnerom,
ktorý bude slúžiť ako vysielač na šírenie signálu. Nielen v obci Vozokany, ale aj v okolitých obciach má mobilný operátor
Slovak Telekom, a.s. veľmi slabé pokrytie signálom a obyvatelia nielen obce Vozokany majú problém s telefonovaním, čo
im môže spôsobiť komplikácie napríklad pri nutnosti zavolať záchranné zložky. Ostatné významné spoločnosti poskytujúce
mobilné telefónne spojenie majú v okolí už vybudovaný vysielač a preto nemajú problém s pokrytím signálu aj pre
obyvateľov obce Vozokany.

Z týchto dôvodov:
- z dôvodu, že obec Vozokany nemá zámer na lepšie využitie uvedeného pozemku,
- z dôvodu lepšieho pokrytia signálom nielen pre obyvateľov obce Vozokany, ale aj obyvateľov okolitých obcí , čo je
vo verejnoprospešnom záujme,
- z dôvodu, že ostatné významné telefónne spoločnosti už majú v okolí vybudovaný vysielač na šírenie signálu,
- z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. navrhla obci Vozokany ročné nájomné vo výške 2 400,00 €, čo
predstavuje mnohonásobne vyššiu sumu ako je reálna hodnota pozemkov v extraviláne obce Vozokany

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Hollan, Juraj Rožek/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

vo Vozokanoch, dňa 08.12.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 11.12.2017
Zvesené : 27.12.2017

Uznesenie č. 167/17//2017

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 08. 12. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov o 17,00 hodine
K bodu 11. Rôzne, Diskusia :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
Schvaľuje:
a./ Vyradenie nepotrebného a nefunkčného majetku obce k 31.12.2017 podľa predloženého návrhu
b. / Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2017
a komisie na vyradenie nepotrebného a nefunkčného majetku obce v zložení: Ing. Obšivanová Katarína – predseda,
členovia komisie : Juraj Rožek a Juraj Hollan

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Hollan, Juraj Rožek/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

vo Vozokanoch, dňa 08.12.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 11.12.2017
Zvesené : 27.12.2017

