Uznesenie č. 142/15/2017

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 08. 2017
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 : 5 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. Schvaľuje :
a./ Program rokovania OZ bez ďalších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : Jozef Kucharovič ml. a Ing. Katarína Obšivanová
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Rožek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5

vo Vozokanoch, dňa 25.08.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 28.08.2017
Zvesené : 13.09.2017

Uznesenie č. 143/15/2017

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 08. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 2. Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 02.06.2017 :
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 02.06.2017 – splnené vo všetkých bodoch

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Rožek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5

vo Vozokanoch, dňa 25.08.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 28.08.2017
Zvesené : 13.09.2017

Uznesenie č. 144/15/2017

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 08. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 3. Individuálna výročná správa obce za kalendárny rok 2016 :

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

Schvaľuje :
Individuálnu výročnú správu obce Vozokany za kalendárny rok 2016

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Rožek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5

vo Vozokanoch, dňa 25.08.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 28.08.2017
Zvesené : 13.09.2017

Uznesenie č. 145/15/2017

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 08. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016 a o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2016 :

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

Berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016 a o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou v zmysle zák č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Rožek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5

vo Vozokanoch, dňa 25.08.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 28.08.2017
Zvesené : 13.09.2017
:

Uznesenie č. 146/15/2017

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 08. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 2.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.

1. Berie na vedomie:
Správu o výsledku z vykonanej následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 2. štvrťrok 2017 hlavným
kontrolórom obce bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Rožek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5

vo Vozokanoch, dňa 25.08.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 28.08.2017
Zvesené : 13.09.2017

Uznesenie č. 147/15/2017

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 08. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

k bodu 6. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.07.2017 :

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 31.07.2017 bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Rožek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5

vo Vozokanoch, dňa 25.08.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 28.08.2017
Zvesené : 13.09.2017

Uznesenie č. 148/15/2017

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 08. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine
K bodu 7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2017, schválenie použitia rezervného fondu obce :
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./ Predložený návrh na 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 Hložie
b./ Predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2017
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 Hložie
b./ Použitie rezervného fondu obce vo výške : 8 000,00 € na uskutočnenie investičného zámeru:
„Rekonštrukcia a modernizácia spevnených plôch pred Domom smútku – 2. časť“
c./ Použitie rezervného fondu obce vo výške : 2 000,00 € na uskutočnenie investičného zámeru:
„Vybudovanie časti miestnej komunikácie v lokalite IBV Hložie“
d. / Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 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: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Rožek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5

vo Vozokanoch, dňa 25.08.2017
Jaroslav Bazala
starosta obce
Vyvesené : 28.08.2017
Zvesené : 13.09.2017

Uznesenie č. 149/15/2017

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 08. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 8. MAVIX, s.r.o. Bratislava – spln. zástupca firmy Slovak Telekom a.s.– žiadosť o
prenájom časti pozemku – parc. č. 206 o výmere 100 m2, za účelom umiestnenia základňovej
stanice /stožiaru/- vedené pod reg. zn.131/017 – pokračovanie vo veci podanej žiadosti
/oboznámenie/ :

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

1. Berie na vedomie :
Podanie informácii starostom obce o výsledku rokovania so spoločnosťou MAVIX, s.r.o. Bratislava vo veci
podanej žiadosti o prenájom časti pozemku – parc. č.206 o výmere 100 m2 za účelom umiestnenia základňovej
stanice /stožiaru/ pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. - vedené pod reg. zn. 131/017
2. Odročuje :
Prejednanie žiadosti o prenájom časti pozemku za účelom umiestnenia základňovej stanice /stožiaru/ pre
spoločnosť Slovak Telekom, a. s., vedenú pod reg. zn. 131/017 na najbližšie zasadnutie OZ, a to po predložení
vypracovaného geometrického plánu, overeného Správou katastra Topoľčany

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Rožek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5

vo Vozokanoch, dňa 25.08.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce
Vyvesené : 28.08.2017
Zvesené : 13.09.2017

Uznesenie č. 150/15/2017

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 08. 2017
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K budou 9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – parc. č. 66/8, Samuel Vráblik, bytom
Piešťany, Zavretý Kút 42/16 – vedené pod reg. zn. 184/017 – pokračovanie vo veci
vysporiadania nehnuteľnosti /schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti/:

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 uznesenia OZ č. 140/14/2017 zo dňa 02.06.2017
b./ Vypracovaný znalecký posudok č. 130/2017 na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku C-KN - parc. č. 66/8,
vo vlastníctve obce, zapísaný na LV č. 213 , k. ú. Vozokany, ktorý vypracoval znalec : Ing. Robert Kršiak,
Škultétyho č. 1, Topoľčany
c./ Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku - parc. č. 66/8 – trvalé trávne porasty, podľa znaleckého posudku
č. 130/2017, a to v sume : 3,66 € za m2

2.Súhlasí :
S vysporiadaním vlastníckeho práva k parcele č. 66/8 – trvalé trávne porasty o výmere 93 m2, na základe
podanej žiadosti p. Samuela Vráblika, bytom Piešťany, Zavretý Kút 42/16, vedenej pod reg. zn. 184/017

3. Stanovuje :
Cenu za odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti – parcely č. 66/8 – trvalé trávne porasty, a to vo výške :
3,66 € za m2 /podľa stanovenej všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku
č. 130/2017/

4. Schvaľuje :
Zámer obce Vozokany predať nehnuteľný majetok :
Pozemok registra CKN, parcela č. 66/8 o výmere 93 m2 , trvalé trávne porasty,
vedená Správou katastra Topoľčany, okres Topoľčany, obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, a to v zmysle §9a odst. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení n. p. , za cenu : 3,66 € za m2.
Za dôvody osobitného zreteľa v zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e/ - predaj, obec Vozokany považuje:



Pozemok – parc. č. 66/8 – trvalé trávne porasty o výmere 93 m2, je z hľadiska jeho umiestnenia pre obec
nevyužiteľný a nepotrebný, pričom nie je v budúcnosti využiteľný ani pre iných záujemcov
Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k parc. č. 62 , ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a ako priľahlý
pozemok zabezpečí žiadateľovi využiteľnosť pozemku ako jeden celok

5. Odporúča starostovi obce :
Zapracovať do podmienok prevodu vyššie uvedenej nehnuteľností nasledovné: - náklady spojené s
vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti znáša kupujúci

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Rožek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5

vo Vozokanoch, dňa 25.08.2017

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 28.08.2017
Zvesené : 13.09.2017

:

