Uznesenie č. 84/10/2016
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 30. 09. 2016
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch 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 Roţek, Jozef Valko
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Jozef Valko, Juraj Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

Vo Vozokanoch, dňa 30.09.2016

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 06.10.2016
Zvesené : 22.10.2016

Uznesenie č. 85/10/2016
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 30. 09. 2016
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 17,00 hodine
k bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia :
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 24.06.2016 – splnené vo všetkých bodoch

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Jozef Valko, Juraj Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

Vo Vozokanoch, dňa 30.09.2016

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 06.10.2016
Zvesené : 22.10.2016

Uznesenie č. 86/10/2016
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 30. 09. 2016
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 17,00 hodine

k bodu 3. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za II. štvrťrok
2016 – 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 z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia obce Vozokany hlavným kontrolórom obce
za II. Štvrťrok 2016 bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Jozef Valko, Juraj Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

Vo Vozokanoch, dňa 30.09.2016

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 06.10.2016
Zvesené : 22.10.2016

Uznesenie č. 87/10/2016
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 30. 09. 2016
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 17,00 hodine

k bodu 4. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.08.2016 :
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 31.08.2016 bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Jozef Valko, Juraj Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

Vo Vozokanoch, dňa 30.09.2016

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 06.10.2016
Zvesené : 22.10.2016

Uznesenie č. 88/10/2016
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 30. 09. 2016
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 17,00 hodine

k bodu 5. Rozpočtové opatrenia obce č. 5/2016, č. 6/2016 a č. 7/2016, Návrh rozpočtového
opatrenia č. 8/2016 – obecné zastupiteľstvo :
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 obce rozpočtovými opatreniami č. 5/2016, č. 6/2016 a č. 7/2016 v zmysle zásad
rozpočtového hospodárenia obce podľa predloţeného návrhu uvedeného v prílohe
b./ Predloţený návrh rozpočtového opatrenia č. 8/2016
2. Schvaľuje:
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.8/2016 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. Katarína Obšivanová, Jozef Valko, Juraj Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

Vo Vozokanoch, dňa 30.09.2016

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 06.10.2016
Zvesené : 22.10.2016

Uznesenie č. 89/10/2016
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 30. 09. 2016
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 17,00 hodine
K bodu 6. Opätovné prerokovanie žiadosti Tomáša Hollana, bytom Vozokany č. 132 o odkúpenie
obecného pozemku – parc. č. 170/1, vedené pod reg. zn. 168/016 :
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 starostu obce o skutočnosti, ţe vytvorený Geometrický plán č. 41313381-117/16 na oddelenie
pozemku reg.“ C“ - parc. č. 170/3 – ostatné plochy o výmere 61 m2 /novovytvorená parcela z parcely č. 170/1/,
vyhotovený firmou GEOTOP Topoľčany, nebol ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva overený Okresným
úradom – katastrálnym odborom Topoľčany z dôvodu správneho konania o oprave chyby - výmery parcely číslo
170/1, z podnetu Okresného úradu Topoľčany – katastrálneho odboru
2.Odročuje :
Opätovné prejednanie ţiadosti Tomáša Hollana, bytom Vozokany č. 132 o odkúpenie časti obecného pozemku
– parc. č. 170/1, vedenú pod reg. zn. 168/016 na najbliţšie zasadnutie obecného zastupiteľstva pre vyššie uvedené
skutočnosti

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Jozef Valko, Juraj Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

Vo Vozokanoch, dňa 30.09.2016

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 06.10.2016
Zvesené : 22.10.2016

Uznesenie č. 90/10/2016
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 30. 09. 2016
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 17,00 hodine
K bodu 7. Opätovné prerokovanie žiadosti p. Jána Skačányiho a manž. Magdalény, obaja bytom
Vozokany č. 37 o odkúpenie obecného pozemku - parc. č. 73/3, vedené pod reg. zn. 189/016 :

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n .p.
1. Neschvaľuje:
Zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku, parcela CKN – parc. č. 73/3 o výmere 8 m2, k. ú. Vozokany, vedenú na
LV obce č. 213 ako ostatné plochy

2. Zamieta :
Ţiadosť p. Jána Skačányiho a manţ. Magdalény, obaja bytom Vozokany č. 37, o odkúpenie nehnuteľnosti –
pozemku, parc. č. 73/3 – ostatné plochy o výmere 8 m2 , vedenú pod reg. zn. 189/016, a to z dôvodu neschválenia
zámeru predaja nehnuteľnosti

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Jozef Valko, Juraj Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

Vo Vozokanoch, dňa 30.09.2016

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 06.10.2016
Zvesené : 22.10.2016

Uznesenie č. 91/10/2016
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 30. 09. 2016
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 17,00 hodine

K bodu 8. Vysporiadanie nehnuteľností vo vlastníctve obce – parc. č. 280/43 :

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. 66/7/2016 zo dňa 18.3.2016 a plnenie uznesenia OZ č. 70/8/2016 zo dňa 20.05.2016
b./ Vypracovaný znalecký posudok č. 67/2016 na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku C-KN, parc. č. 280/43,
vo vlastníctve obce, zapísaný na LV č. 213 , k. ú. Vozokany, ktorý vypracoval Ing. Igor Šinský, Rybany 475
c./ Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku pre trvalé trávnaté porasty - parc. č. 280/43 o výmere 2 760 m2
podľa znaleckého posudku č. 67/2016, a to v sume : 4,00 € za m2
d./ Vypracovaný geometrický plán č. 41313381-118/2016 na oddelenie pozemkov parc.č. 280/124 – 280/132 ako
novovytvorené parcely z parcely číslo : 280/43 – trvalé trávnaté porasty o výmere 2 760 m2 vedených na LV
obce č. 213, vyhotovený firmou GEOTOP Topoľčany
e./ Náklady obce na vyhotovenie znaleckého posudku č. 67/2016 vo výške 75,00 € a náklady obce na GP č.
41313381-118/2016 vo výške : 400,00 €, spolu náklady obce : 475,00 €

2. Súhlasí :
a./ S vysporiadaním vlastníckych práv k dlhodobému uţívaniu pozemkov vlastníkov priľahlých pozemkov,
ktorí majú príslušnú časť z parcely č. 280/43, ktorá je vo vlastníctve obce, v oplotení pričlenenú
k pozemkom vo svojom vlastníctve

b./ S vytvorením novovzniknutých parciel podľa geometrického plánu č. 41313381-118/2016 zo dňa
07.09.2016 na oddelenie pozemkov parc. č. 280/124 – 280/132, vypracovaného firmou GEOTOP
Topoľčany, overeného Okresným úradom – katastrálnym odborom Topoľčany dňa 23.09.2016
pod číslom : 635/2016

3. Stanovuje :
Cenu za odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností – novovytvorených parciel podľa GP č. 41313381-118/2016
a to vo výške : 4,17 € za m2, ktorá pozostáva zo stanovenej všeobecnej hodnoty pozemku podľa
vypracovaného znaleckého posudku č. 67/2016 : 4,00 € za m2 a z ceny nákladov obce na vypracovanie
znaleckého posudku č. 67/2016 a z ceny nákladov na vypracovanie GP č. 41313381-118/2016
/75,00 € + 400,00 € = 475,00 € : 2 760 m2 = 0,17 €/

4. Schvaľuje :
Zámer obce Vozokany predať nehnuteľný majetok - celkom 9 pozemkov :
Novovytvorené pozemky registra CKN, parcely č. 280/124 – 280/132 – trvalé trávnaté porasty
o výmere 2 617 m2, vytvorené geometrickým plánom č. 41313381-118/2016 z parcely číslo 280/43,
vyhotoveným firmou GEOTOP Topoľčany, overeným Okresným úradom – katastrálnym odborom
Topoľčany dňa 23.09.2016 pod číslom 635/2016,
ktoré sú vo vlastníctve obce, vedené na LV č. 213, k. ú. obce 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 : 4,17 € za m2
Za dôvody osobitného zreteľa v zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e/ - predaj, obec Vozokany považuje:
-

-

Vysporiadanie vlastníckych práv k dlhodobému uţívaniu pozemkov vlastníkov priľahlých pozemkov, ktorí
majú príslušnú časť z vyššie uvedenej parcely číslo 280/43 v oplotení, pričlenenú k pozemkom vo svojom
vlastníctve
Uvedené novovytvorené parcely podľa geometrického plánu č. 41313381-118/2016 nie sú pre obec
v budúcnosti vyuţiteľné
Jedná sa o predaj nasledovných parciel, ktoré boli vytvorené GP č. 41313381-118/2016 z parcely číslo
280/43 :

1. pozemok :
Novovytvorená parcela číslo 280/124 – trvalé trávnaté porasty o výmere 275 m2, ktorá je vo vlastníctve
obce, je priľahlým pozemkom k parcele registra CKN č. 280/12, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľa :
Vičan Jozef, bytom Hlohovec, Závalie 1330/58
a pozemok sa odpredáva za sumu : 1 146,75 €, t.j. 4,17 € za m2
2. pozemok :
Novovytvorená parcela číslo 280/125 – trvalé trávnaté porasty o výmere 269 m2, ktorá je vo vlastníctve
obce, je priľahlým pozemkom k parcele registra CKN č. 280/13, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľov :
Miho František a manţ. Margita Mihová, obaja trvale bytom Vozokany č. 175
a pozemok sa odpredáva za sumu : 1 121,73 €, t.j. 4,17 € za m2
3. pozemok :
Novovytvorená parcela číslo 280/126 – trvalé trávnaté porasty o výmere 278 m2, ktorá je vo vlastníctve
obce, je priľahlým pozemkom k parcele registra CKN č. 280/14, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľov :
Vavrda Vladimír a manţ. Ladislava Vavrdová, obaja trvale bytom Vozokany č. 169
a pozemok sa odpredáva za sumu : 1 159,26 €, t.j. 4,17 € za m2
4. pozemok :
Novovytvorená parcela číslo 280/127 – trvalé trávnaté porasty o výmere 287 m2, ktorá je vo vlastníctve
obce, je priľahlým pozemkom k parcele registra CKN č. 280/15, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľa :
Stanislav Hollan, trvale bytom Vozokany č. 132
a pozemok sa odpredáva za sumu : 1 196,79 €, t.j. 4,17 € za m2
5. pozemok :
Novovytvorená parcela číslo 280/128 – trvalé trávnaté porasty o výmere 308 m2, ktorá je vo vlastníctve
obce, je priľahlým pozemkom k parcele registra CKN č. 280/16, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľa :
Hano Marián, trvale bytom Vozokany č. 177
a pozemok sa odpredáva za sumu : 1 284,36 €, t.j. 4,17 € za m2

6. pozemok :
Novovytvorená parcela číslo 280/129 – trvalé trávnaté porasty o výmere 297 m2, ktorá je vo vlastníctve
obce, je priľahlým pozemkom k parcele registra CKN č. 280/17, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľa :
Franko Pavol, trvale bytom Vozokany č. 137
a pozemok sa odpredáva za sumu : 1 238,49 €, t.j. 4,17 € za m2
7. pozemok :
Novovytvorená parcela číslo 280/130 – trvalé trávnaté porasty o výmere 284 m2, ktorá je vo vlastníctve
obce, je priľahlým pozemkom k parcele registra CKN č. 280/18, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľov :
Obšivan Milan a manţ. Jana Obšivanová, trvale bytom Vozokany č. 127
a pozemok sa odpredáva za sumu : 1 184,28 €, t.j. 4,17 € za m2
8. pozemok :
Novovytvorená parcela číslo 280/131 – trvalé trávnaté porasty o výmere 293 m2, ktorá je vo vlastníctve
obce, je priľahlým pozemkom k parcele registra CKN č. 280/31 a 280/32, ktoré sú vo vlastníctve
nadobúdateľa :
Franko Ján, trvale bytom Vozokany č. 131
a pozemok sa odpredáva za sumu : 1 221,81 €, t.j. 4,17 € za m2
9. pozemok :
Novovytvorená parcela číslo 280/132 – trvalé trávnaté porasty o výmere 326 m2, ktorá je vo vlastníctve
obce, je priľahlým pozemkom k parcele registra CKN č. 280/20, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľa :
Okša Jozef, trvale bytom Luţany č.5
a pozemok sa odpredáva za sumu : 1 359,42 €, t.j. 4,17 € za m2
S kaţdým účastníkom bude uzatvorená samostatná kúpno-predajná zmluva.
Novovytvorená parcela číslo 280/43 - trvalé trávnaté porasty o výmere 143 m2, zostáva naďalej vo vlastníctve
obce a nie je predmetom zámeru predaja nehnuteľnosti

5. Odporúča starostovi obce :
-

Zapracovať do podmienok prevodu vyššie uvedených nehnuteľností nasledovné:
náklady spojené s vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti
budú znášať kupujúci
v prípade, ţe k prevodu jednotlivých parciel pre vlastníkov nedôjde k prevodu majetku k stanovenému
termínu, obec bude riešiť novovzniknuté parcely nájomnými zmluvami v zmysle zákona č. 38/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p., kde cena nájmu bude stanovená podľa znaleckého posudku

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Jozef Valko, Juraj Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

Vo Vozokanoch, dňa 30.09.2016

Jaroslav Bazala
starosta obce
Vyvesené : 06.10.2016
Zvesené : 22.10.2016

Uznesenie č. 92/10/2016
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 30. 09. 2016
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 17,00 hodine
K bodu 9. Rôzne, Diskusia :
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 starostu obce o podanej ţiadosti p. Ing. Moniky Kúsekovej PhD. zo dňa 21.09.2016, vedenú
pod reg. zn. 363/016, vo veci odstránenia neidentifikovateľného potrubia z pozemku - z parcely číslo
642/13, ktorý je v jej vlastníctve v jednej polovici, druhá polovica je vo vlastníctve Niny Torokovej

2. Odporúča :
Starostovi obce riešiť problematiku vybudovanej daţďovej kanalizácie na ulici k ihrisku – na parc. č 757, ktorá
bola financovaná z poskytnutej dotácie z Rezervy vlády SR v roku 2010 vo výške : 5 000,00 € a osloviť
vlastníkov pozemku – parcely číslo 642/13, na ktorom je vybudovaná časť daţďovej kanalizácie, za
účelom predĺţenia daţďovej kanalizácie a uloţenia odvodňovacích rúr daţďovej kanalizácie do zeme s ich
súhlasom, informovať poslancov OZ o výsledku doriešenia uvedenej ţiadosti, aby mohla byť táto
problematika opätovne riešená na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Jozef Valko, Juraj Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

Vo Vozokanoch, dňa 30.09.2016

Jaroslav Bazala
starosta obce

Vyvesené : 06.10.2016
Zvesené : 22.10.2016

