Uznesenie č. 177/19/2018
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 06. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 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 : 4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. Neschvaľuje :
Návrh programu zasadnutia OZ, ktorý bol vyvesený dňa 18.06.2018 na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
Vozokany
3. Schvaľuje :
a./ Doplnenie programu o nový bod /bod 12./– ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 o vysporiadanie
pozemku – par. č. 103 – vedené pod reg. zn. 218/018
b./ Nový program rokovania OZ, ktorý je v nasledovnom znení :
1. Otvorenie
- voľba overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017, vysporiadanie prebytku hospodárenia obce za rok 2017 a stanovisko HK
k záverečnému účtu obce za rok 2017
4. Schválenie komunitného plánu sociálnych sluţieb 2018 – 2023 obce Vozokany
5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 1.štvrťrok 2018 – hlavný kontrolór obce, plán
kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2018
6. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 05. 2018
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, pouţitie FP rezervného fondu obce v roku 2018, návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2018
8. Športový deň detí v obci Vozokany
9. Voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018 - určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Vozokany na
nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie novozvoleného starostu obce – rozsah pracovného úväzku starostu obce na nasledujúce
volebné obdobie 2018 - 2022
11. Ţiadosť – p. Davide Dario, bytom Topoľčany, M. Benku 4660/29 o vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku
/reg. zn. 131/018
12. Ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 o vysporiadanie pozemku – parc. č. 103 – vedené pod reg .zn. 218/018
13. Rôzne, Diskusia
14. Záver

c./ Overovateľov zápisnice : Juraj Hollan, Jozef Kucharovič ml.
d./ Zapisovateľku : Renáta Burzová

Hlasovanie:

za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

vo Vozokanoch, dňa 25. 06. 2018

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 27.06.2018
Zvesené: 13.07.2018

Uznesenie č. 178/19/2018
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 06. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine
K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ :

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.

Berie na vedomie :
Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 16.03.2018 – splnené

Hlasovanie:

za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

vo Vozokanoch, dňa 25. 06. 2018

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 27.06.2018
Zvesené: 13.07.2018

Uznesenie č. 179/19/2018
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 06. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017, vysporiadanie prebytku hospodárenia
obce za rok 2017 a stanovisko HK k záverečnému účtu obce 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./ Predloţený návrh záverečného účtu obce za rok 2017
b./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2017

2. Schvaľuje:
a./ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrady
b./ Prebytok hospodárenia v sume: 28 730,79 €, zistený podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a/ a b/ zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p.
c./ Pouţitie prebytku hospodárenia v sume : 28 730,79 € na tvorbu rezervného fondu obce.

Hlasovanie:

za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

vo Vozokanoch, dňa 25. 06. 2018

Jaroslav Bazala
starosta obce
Vyvesené : 27.06.2018
Zvesené: 13.07.2018

Uznesenie č. 180/19/2018
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 06. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 4. Schválenie komunitného plánu sociálnych sluţieb 2018 – 2023 obce Vozokany :

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.

schvaľuje :
Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Vozokany na roky 2018 - 2023

Hlasovanie:

za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

vo Vozokanoch, dňa 25. 06. 2018

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 27.06.2018
Zvesené: 13.07.2018

Uznesenie č. 181/19/2018
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 06. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 1.štvrťrok 2018
– hlavný kontrolór obce, plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2018 :

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./ Správu z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia obce HK obce k 31.03.2018 bez pripomienok
b./ Predloţený návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2018 bez pripomienok a bez
ďalších poţadovaných bodov na doplnenie

2. Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2.polrok 2018 podľa predloţeného návrhu

Hlasovanie:

za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

vo Vozokanoch, dňa 25. 06. 2018

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 27.06.2018
Zvesené: 13.07.2018

Uznesenie č. 182/19/2018
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 06. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

k bodu 6. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 05. 2018 :

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n .p.

Berie na vedomie :
Plnenie rozpočtu obce a informácie o stave finančných prostriedkov obce k 31.05.2018 bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

vo Vozokanoch, dňa 25. 06. 2018

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 27.06.2018
Zvesené: 13.07.2018

Uznesenie č. 183/19/2018
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 06. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, pouţitie FP rezervného fondu obce v roku 2018, návrh
rozpočtového opatrenia č. 3/2018 :

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./ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 zo dňa 31.05.2018 v zmysle zásad rozpočtového
hospodárenia obce podľa predloţeného návrhu uvedeného v prílohe
b./ Predloţený návrh na uskutočnenie investičných zámerov obce, financovaných z rezervného fondu obce :
- Rekonštrukcia a modernizácia spevnených plôch pred Domom smútku – 2. časť
- Vybudovanie časti miestnej komunikácie v lokalite IBV Hloţie
- Vybudovanie časti daţďovej kanalizácie na parc č. 757
- Rekonštrukcia a modernizácia MK – parc. č. 73/1 a 284 o výmere 2 218,60 m2 /512m/
2. Schvaľuje :
a./ Uskutočnenie investičných zámerov financovaných z rezervného fondu obce :
- Rekonštrukcia a modernizácia spevnených plôch pred Domom smútku – 2. časť
- Vybudovanie časti miestnej komunikácie v lokalite IBV Hloţie
- Vybudovanie časti daţďovej kanalizácie na parc č. 757
- Rekonštrukcia a modernizácia MK – parc. č. 73/1 a 284 o výmere 2 218,60 m2 /512m/
b./ Pouţitie rezervného fondu obce vo výške : 8 000,00 € na uskutočnenie investičného zámeru:
„Rekonštrukcia a modernizácia spevnených plôch pred Domom smútku – 2. časť“
c./ Pouţitie rezervného fondu obce vo výške : 12 000,00 € na uskutočnenie investičného zámeru:
„Vybudovanie časti miestnej komunikácie v lokalite IBV Hloţie“
d./ Pouţitie rezervného fondu obce vo výške : 10 000,00 € na uskutočnenie investičného zámeru:
„Vybudovanie časti daţďovej kanalizácie na parc č. 757“
e./ Pouţitie rezervného fondu obce vo výške : 30 000,00 € na uskutočnenie investičného zámeru:
„Rekonštrukcia a modernizácia MK – parc. č. 73/1 a 284 o výmere 2 218,60 m2 /512m/“
f. / Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018 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 predloţeného návrhu uvedeného v prílohe

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 1 /J. Hollan/
prítomných : 4

vo Vozokanoch, dňa 25. 06. 2018

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 27.06.2018
Zvesené: 13.07.2018

Uznesenie č. 184/19/2018
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 06. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 8. Športový deň detí v obci Vozokany :
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./ Informácie starostu obce o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu športu
na financovanie projektu pod názvom: „Obec deťom - športový deň detí“
b./ Predloţený návrh na uskutočnenie projektu „Obec deťom – športový deň detí“ na deň 14.07.2018
2. Schvaľuje :
a./ Uskutočnenie projektu v obci pod názvom : „Obec deťom - športový deň detí“ dňa 14.07.2018
na tunajšom futbalovom ihrisku
b./ Financovanie projektu: „Obec deťom - športový deň detí“ z vlastných zdrojov rozpočtu obce a za
podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja
c./ Športový deň detí spojený s opekačkou a s poskytnutím občerstvenia, výdavky spojené so zakúpením
sladkostí pre deti a výdavky spojené so zabezpečením občerstvenia budú hradené z vlastných
prostriedkov rozpočtu obce, a to do výšky 500,00 €
d./ Pouţitie dotácie z NSK vo výške 500,00 € na nákup športového materiálu, športovej výstroje, ocenení
pre deti a ostatného potrebného materiálu, a to podľa predloţeného projektu

Hlasovanie: za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

vo Vozokanoch, dňa 25. 06. 2018

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 27.06.2018
Zvesené: 13.07.2018

Uznesenie č. 185/19/2018
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 06. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine
K bodu 9. Voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018 - určenie počtu poslancov obecného
zastupiteľstva obce Vozokany na nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 :

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p. na celé nasledujúce volebné
obdobie : 2018 – 2022 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Vozokany : 5 poslancov, ktorí budú
zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Hlasovanie:

za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

vo Vozokanoch, dňa 25. 06. 2018

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 27.06.2018
Zvesené: 13.07.2018

Uznesenie č. 186/19/2018
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 06. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine
K bodu 10. Určenie rozsahu výkonu funkcie novozvoleného starostu obce – rozsah pracovného
úväzku starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 :

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i.) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p. na celé nasledujúce
volebné obdobie : 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Vozokany takto :

vykonávanie funkcie starostu obce v skrátenom rozsahu : na čiastočný úväzok : 50 %.

Hlasovanie: za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

vo Vozokanoch, dňa 25. 06. 2018

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 27.06.2018
Zvesené: 13.07.2018

Uznesenie č. 187/19/2018
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 06. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 11. Ţiadosť – p. Davide Dario, bytom Topoľčany, M. Benku 4660/29 o vysporiadanie
vlastníckeho práva k pozemku /reg. zn. 131/018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n .p.
Schvaľuje :
a./ Vysporiadanie vlastníckeho práva s p. Davidem Dariom, bytom Topoľčany, M. Benku 4660/29 za prevod pozemkov
do vlastníctva obce – parc. č. 280/21 o výmere 300 m2 a parc. č. 280/41 o výmere 300 m2, ktoré boli do vlastníctva obce
Vozokany prevedené dňa 15.02.2008, a to finančným vysporiadaním – vyplatením sumy vo výške 1 991,64 €, a to podľa
ceny uvedenej v kúpnej zmluve zo dňa 18.11.2007.
b. / Finančné vysporiadanie bude vyrovnané z beţných výdavkov rozpočtu obce – schválená poloţka vo výške : 1 992,00 €
bude zahrnutá a premietnutá v rámci schváleného rozpočtového opatrenia č. 3/2018.

Hlasovanie:

za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

vo Vozokanoch, dňa 25. 06. 2018

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 27.06.2018
Zvesené: 13.07.2018

Uznesenie č. 188/19/2018
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 06. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine
K bodu 12. Ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 o vysporiadanie pozemku – parc. č.
103 – vedené pod reg .zn. 218/018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n .p.
1. Berie na vedomie :
Predloţenú ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 o vysporiadanie vlastníckeho práva k časti
pozemku - parc. č. 103 – záhrada o výmere 79 m2, ktorá je vo vlastníctve menovaného ţiadateľa, a k časti
pozemku –parc. č. 109 – ostatné plochy o výmere 69 m2, ktorá je vo vlastníctve obce Vozokany, a to formou
zámeny uvedených pozemkov, ţiadosť vedená pod reg. zn.218/018
2. Odročuje :
Prejednanie ţiadosti p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 vo veci vysporiadania vlastníckeho práva k časti
pozemku – parc. č. 103 – záhrada o výmere 79 m2, ktorá je vo vlastníctve menovaného ţiadateľa, a k časti
pozemku – parc. č. 109 – ostatné plochy o výmere 69 m2, ktorá je vo vlastníctve obce, a to formou zámeny
uvedených pozemkov, vedené pod reg. zn. 218/018 na najbliţšie zasadnutie OZ
3. Odporúča :
Starostovi obce zistiť skutkový stav parciel – parc. č. 103 – záhrada a parc. č. 109 – ostatné plochy,
k. ú. Vozokany a moţnosti vysporiadania vlastníckeho práva k uvedeným pozemkom, zistené skutočnosti
predloţiť na prerokovanie na najbliţšie zasadnutie OZ

Hlasovanie:

za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

vo Vozokanoch, dňa 25. 06. 2018

Jaroslav Bazala
starosta obce
Vyvesené : 27.06.2018
Zvesené: 13.07.2018

