Zápisnica
z plánovaného 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 13. 12. 2013 v kultúrnom dome vo Vozokanoch o 17,00 hodine

Program zasadnutia:
Otvorenie - voľba overovateľov zápisnice
Zmluva č.1/2013-HK o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí
Záznam z výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce k 30.9.2013 – hlavný kontrolór obce
Plnenie rozpočtu obce a stav FP k 30.11.2013
Rozpočtové opatrenie č. 04/2013 na úpravu bežného a kapitálového rozpočtu obce na rok 2013
Viacročný rozpočet obce na roky 2014-2016,rozpočet obce na kalendárny rok 2014, stanovisko HK
k rozpočtu obce
7. VZN č.3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Vozokany
8. VZN č.4/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
9. VZN č.5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na kalendárny rok 2014
10. VZN č. 6/2013 o chove a držaní psov na území obce Vozokany
11. Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2014
12. Predaj pozemkov v obci:
– Michal Uhlík, bytom Vozokany č.170, schválenie a určenie podmienok predaja pozemku po zverejnení
zámeru predaja
- František Miho, bytom Nitrianska Blatnica – bližšie oboznámenie s postupom pri predaji pozemkov v lokalite
IBV Hložie
13. Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce – Ladislav Paškrta a manž. Petra, obaja trvale bytom
Lipovník č. 175
14. Rôzne, Diskusia
15. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice :
Rokovanie OZ otvoril Jaroslav Bazala, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov.
Ospravedlnení poslanci: p. Štefan Jančovič a p. Zuzana Švecová
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov OZ k začiatku rokovania je : 3, a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ – program
schválený bez ďalších doplňujúcich bodov zo strany prítomných. Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Obšivanová, Tatiana Mizeráková
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 46/2013 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany :

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 : Ing. Katarína Obšivanová, Tatiana Mizeráková
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová
Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 2. Zmluva č.1/2013-HK o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí :
Starosta obce predniesol prítomným zmluvu č. 1/2013-HK o spoločnom hlavnom kontrolórovi obcí, ktorú predložil
obci HK obce p. Ing. Adrián Kuník na schválenie /zmluva bola doručená každému poslancovi ako materiál na
zasadnutie OZ 7 dní pred konaním zasadnutia/
Prítomní predloženú zmluvu berú na vedomie a uvedenú zmluvu schvaľujú bez pripomienok.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 47/2013 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany :
1. Berie na vedomie:
Zmluvu č.1/2013-HK o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí
2. Schvaľuje:
Zmluvu č.1/2013-HK o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

k bodu 3. Záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia obce HK k 30.09.2013
Starosta obce predložil prítomným záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly, ktorú vykonal hlavný
kontrolór obce dňa 19.11.2013 na OcU vo Vozokanoch, a to za obdobie k 30.09.2013 /materiál HK -záznam
z vykonanej následnej finančnej kontroly bol doručený e-mailovou poštou každému poslancovi OZ a tvorí súčasť
tejto zápisnice. Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. K uvedenému neboli zo strany
žiadne pripomienky a prítomní jednohlasne schvaľujú záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly
hospodárenia obce hlavného kontrolóra obce k 30.09.2013 bez pripomienok.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 48/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :

1.berie na vedomie :
Záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia obce HK k 30.09.2013
2. schvaľuje:
Záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia obce HK k 30.09.2013 bez pripomienok
Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

k bodu 4. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 30.11.2013
Starosta obce predložil prítomným plnenie finančného rozpočtu obce k 30.11.2013 /plnenie rozpočtu obce bolo
odovzdané každému poslancovi 7 dní pred konaním zasadnutia a tvorí súčasť tejto zápisnice/ Ďalej prítomných
informoval o stave finančných prostriedkov obce k 30.11.2013
Plnenie rozpočtu obce k 30.11.2013, stav FP obce k 30.11.2013 bolo schválené bez pripomienok.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 49/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1. berie na vedomie:
a./ Plnenie rozpočtu obce k 30.11.2013 a stav finančných prostriedkov obce k 30.11.2013
2. schvaľuje:
a./ Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 30.11.2013 bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č. 04/2013 na úpravu bežného a kapitálového rozpočtu obce na rok 2013:
Starosta obce predložil prítomným návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2013, a to prijatím rozpočtového
opatrenia č.4/2013, niektoré položky nie sú vôbec čerpané, šetrenie finančných prostriedkov – úprava rozpočtu
v rámci presunu FP z položiek iných ekonomických klasifikácii – kde nebolo čerpanie, resp. kde je výrazné
šetrenie, taktiež predložil návrh – potreba zakúpenia počítača na Obecný úrad, počítač, ktorý sa v súčasnosti
využíva je zastaralý, málo výkonný, v poslednej dobe bol viackrát opracovaný – zapracované v rozpočtovej
požiadavke.
Prijatie rozpočtového opatrenia č.4/2013 na úpravu rozpočtu obce bolo jednohlasne schválené bez pripomienok
a podľa predloženého návrhu, prítomní súhlasia so zakúpením počítača na Obecný úrad, odporúčajú zakúpiť
výkonnejší počítač – radšej cenovo drahší, hlavne aby spĺňal kritéria pre potreby používaných jednotlivých
programov, s ktorými pracovníčka obce pracuje.

Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 50/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1. berie na vedomie:
a./ Predložený návrh na prijatie rozpočtového opatrenia č.4/2013 na úpravu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
obce k 13.12.2013
b./ Predloženú požiadavku na potrebu zakúpenia osobného počítača s príslušenstvom na Obecný úrad
2. schvaľuje:
a./ Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.4/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm (a, b, c) 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, a to ku dňu 13.12.2013
b./ Zakúpenie osobného počítača s príslušenstvom pre Obecný úrad podľa potreby.

Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

k bodu 6. Viacročný rozpočet obce na roky 2014-2016,rozpočet obce na kalendárny rok 2014, stanovisko
HK k rozpočtu obce
Starosta obce oboznámil prítomných, že viacročný rozpočet obce bol vyvesený po dobu 15 dní na ÚTO, nebol
pripomienkovaný, predložil prítomným stanovisko HK k rozpočtu obce, ktorý doporučuje predložený návrh
viacročného rozpočtu obce na roky 2014-2016 a návrh rozpočtu obce na rok 2014 schváliť.
Požiadal prítomných o vyjadrenie sa, kde treba ešte návrh rozpočtu upraviť - kde pridať, kde ubrať, v návrhu
rozpočtu obce je premietnutá investícia : výmena autobusových čakární, ale i oprava strechy kultúrneho domu
/Viacročný rozpočet obce na roky 2014- 2016a finančný rozpočet obce na kalendárny rok 2014, stanovisko HK
k rozpočtu obce boli odovzdané každému poslancovi OZ/
pracovníčka obce- upovedomila prítomných o zmene novely zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
o možnosti neuplatnenia programovej štruktúry v rozpočte obce, a to pre obce do 2000 obyvateľov,
potreba schválenia cez OZ, zostavovanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry je pre malé obce výhodnejšie,
po minulé roky sa zostavovali rozpočty len podľa ekonomických klasifikácii – bez programov,
prítomní jednohlasne schvaľujú zostavenie rozpočtu obce na roky 2014-2016 bez programovej štruktúry a
jednohlasne schvaľujú rozpočet obce na kalendárny rok 2014 a berú na vedomie Viacročný rozpočet obce
na roky 2014-2016.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 51/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1.berie na vedomie:
a./ Znenie novely zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách o neuplatnení programovej štruktúry
v rozpočte obce pre obce do 2000 obyvateľov
b./ Predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2014-2016 bez uplatnenia programovej
štruktúry
c./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k finančnému rozpočtu obce na kalendárny rok 2014

3. schvaľuje:
a./ Zostavenie a predloženie rozpočtu obce na roky 2014-2016 bez programovej štruktúry
b./ Rozpočet obce Vozokany na kalendárny rok 2014 bez programovej štruktúry

Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 7. VZN č.3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Vozokany :
Starosta obce informoval prítomných, že predložený návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce po dobu 15 dní – zo strany občanov obce, ostatných FO a PO nebol návrh VZN
vôbec pripomienkovaní.
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č.3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Vozokany.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 52/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1.berie na vedomie:
Návrh VZN č.3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Vozokany bez pripomienkovania zo strany FO a PO
2. schvaľuje:
VZN č.3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Vozokany

Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 8. VZN č.4/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014 :
Starosta obce informoval prítomných, že predložený návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce a
na internetovej stránke obce po dobu 15 dní – zo strany občanov obce, ostatných FO a PO nebol návrh VZN
vôbec pripomienkovaný, návrh VZN bezo zmeny oproti roku 2013, bez zvýšenia daní z nehnuteľností.
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č.4/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 53/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1.berie na vedomie:
Návrh VZN č.4/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014 bez pripomienkovania zo strany FO a PO
2. schvaľuje:
VZN č.4/2013 o dani z nehnuteľností na rok 2014

Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K Bodu 9. VZN č.5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na kalendárny
rok 2014 :
Starosta obce informoval prítomných, že predložený návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce a
na internetovej stránke obce po dobu 15 dní – zo strany občanov obce, ostatných FO a PO nebol návrh VZN
vôbec pripomienkovaný, návrh VZN bezo zmeny oproti roku 2013, bez zvýšenia poplatkov.
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č.5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na
kalendárny rok 2014.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 54/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1.berie na vedomie:
Návrh VZN č.5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na
kalendárny rok 2014 bez pripomienkovania zo strany FO a PO
2. schvaľuje:
VZN č.5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na kalendárny rok 2014

Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K Bodu 10. VZN č. 6/2013 o chove a držaní psov na území obce Vozokany :
Starosta obce informoval prítomných, že predložený návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce a
na internetovej stránke obce po dobu 15 dní – zo strany občanov obce, ostatných FO a PO nebol návrh VZN
vôbec pripomienkovaný. Uvedené VZN je potrebné schváliť pre potreby obce, pre neustále sťažnosti občanov
na voľne pobehajúce psy po obci, návrh VZN je možným riešením na riešenie priestupkov, priame určenie na
zákaz voľného pohybu psov po obci.

Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č.6/2013 o chove a držaní psov na území obce Vozokany.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 55/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1.berie na vedomie:
Návrh VZN č.6/2013 o chove a držaní psov na území obce Vozokany bez pripomienkovania zo strany
FO a PO
2. schvaľuje:
VZN č.6/2013 o chove a držaní psov na území obce Vozokany

Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 11. Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2014 :
Starosta obce oboznámil prítomných s poplatkami týkajúcimi sa služieb poskytovanými obcou a zároveň
predložil návrh o sadzbách a poplatkoch na rok 2014, bezo zmeny oproti roku 2013.
Prítomní jednohlasne schvaľujú Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany
na rok 2014 podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 56/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1.berie na vedomie:
Návrh sadzobníka poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2014 bezo
zmeny oproti roku 2013
2. schvaľuje:
Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na kalendárny rok 2014

Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 12. Predaj pozemkov v obci:
– Michal Uhlík, bytom Vozokany č.170, schválenie a určenie podmienok predaja pozemku po zverejnení
zámeru predaja
- František Miho, bytom Nitrianska Blatnica – bližšie oboznámenie s postupom pri predaji pozemkov
v lokalite IBV Hložie
Starosta obce upovedomil prítomných s nasledovným:

K žiadosti Michala Uhlíka – zámer na predaj nehnuteľného majetku bol zverejnený v stanovenej lehote,
nebol pripomienkovaný, obec môže pristúpiť k schváleniu prevodu nehnuteľností , navrhol, aby sa stanovili
aj podnienky predaja –všetky náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a s návrhom na vklad do katastra
nehnuteľnosti bude znášať kupujúci, z dôvodu, že obec nemá dostatok financií vo svojom rozpočte na tieto právne
úkony, prítomní jednohlasne schvaľujú prevod nehnuteľnosti, parc.č. 280/62 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 17 m2 a uzatvorenie kúpnej zmluvy s kupujúcim p. Michalom Uhlíkom, bytom Vozokany č. 172, so
stanovenými podmienkami, cena za odpredaj: 6,00 € / m2, celková cena za odpredaný pozemok: 102,00 €
K žiadosti p. Františka Mihu, bytom Nitrianska Blatnica – starosta informoval prítomných, že stavebné povolenie,
ktoré bolo vydané na všetky inžinierske siete je už neplatné, platnosť stavebného povolenia bola 3 roky,
znamená to, že ak by chcela obec v budúcnosti začať s budovaním inžinierskych sietí pre túto lokalitu, musí sa
požiadať riadne o nové stavebné povolenie, vypracovať nové projektové dokumentácie, nové vyjadrenia, bude
to však aj nákladné, nie je však žiadna záruka, že obec dostatne nejaké finančné prostriedky na vybudovanie týchto
sietí, v súčasnosti si obec na vlastné náklady nemôže dovoliť začať budovať inžinierske siete pre nedostatok FP,
obec nemôže preto predávať pozemky v lokalite IBV Hložie, ako stavebné pozemky, nakoľko sú vedené na LV
obce ako trvalé trávnaté porasty, potrebné je zmeniť túto identitu vyňatím z pôdneho fondu, osoby, ktoré budú mať
záujem o tieto pozemky, si budú musieť zabezpečiť inžinierske siete na vlastné náklady, čo by bolo uvedené aj
v kúpno-predajných zmluvách, potrebné opäť vypracovať znalecký posudok na ocenenie týchto pozemkov,
Prítomní uvedené berú na vedomie, odporúčajú starostovi obce písomne upovedomiť p. Františka Mihu o týchto
skutočnostiach.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 57/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1.berie na vedomie:
a./ Zverejnený zámer na predaj nehnuteľného majetku z dôvodov osobitného zreteľa pre žiadateľa
p. Michala Uhlíka, bytom Vozokany č. 172 zo dňa 19.9.2013 zákonom v stanovenej lehote po dobu
15 dní a to bez pripomienkovania zo strany ostatných FO a PO
b./ Podanie bližších informácii starostom obce o pozemkoch v lokalite IBV Hložie k podanej žiadosti
o odkúpenie pozemkov p.Františka Mihu, bytom Nitrianska Blatnica č.123 : neplatné stavebné
povolenie, pozemky sú vedené na LV obce č.213 ako trvalé trávnaté porasty, vybudovanie inžinierskych
sietí v tejto lokalite v súčasnosti nie je možné na náklady obce pre nedostatok FP v rozpočte obce
2. schvaľuje:
Prevod nehnuteľnosti :
- predaj pozemku v zmysle §9a ods. 8 písm. e./ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a uzatvorenie kúpnej zmluvy s p. Michalom Uhlíkom, nar.
bytom Vozokany č. 172, a to podľa registra CKN ako par.č. 280/62 - zastavané plochy a nádvoria
vo výmere: 17 m2.
Obec odpredáva pozemok za 6,00 € za m2, čo predstavuje celkovú čiastku : 102,00 €
Určenie podmienok v kúpnej zmluve pre kupujúceho p. Michala Uhlíka, bytom Vozokany č.172
v nasledovnom rozsahu : všetky náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a s vkladom
do správy katastra znáša kupujúci v plnej výške.
3. doporučuje:
Starostovi obce písomne upovedomiť p. Františka Mihu, bytom Nitrianska Blatnica č. 123 o všetkých
skutočnostiach a o súčasnom stave pozemkov v lokalite IBV Hložie k jeho podanej žiadosti zo dňa
10.9.2013 vedenú pod reg. číslom: 347/013.

Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 13. Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce – Ladislav Paškrta a manž. Petra, obaja trvale
bytom Lipovník č. 175 :
Starosta obce predniesol prítomným žiadosť menovaných manželov Paškrtových, trvale bytom Lipovník č.175
o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce, jedná sa o parc.č. 212/4 – záhrada o výmere 363 m2, oboznámil
prítomných, že uvedenú parcelu dostala obec v tomto roku na LV obce delimitáciou, ktorú pomohli vybaviť práve
manželia Paškrtoví, oboznámil prítomných, že pri predaji je potrebné postupovať v zmysle zákona, potrebný je
vypracovať znalecký posudok na ocenenie pozemku, bez vyjadrenia obecného zastupiteľstva nechcel sám
svojvoľne rozhodovať a dať si bez súhlasu OZ vypracovať znalecký posudok, nakoľko to nie je schválené ani
v rozpočte obce, informoval však prítomných i o tom, že manželia Paškrtoví by boli ochotní zaplatiť si tento
znalecký posudok samy – na ich vlastné náklady
Prítomní berú na vedomie uvedenú žiadosť, nemajú žiadne výhrady k predaju uvedeného pozemku v budúcnosti,
doporučujú upovedomiť manželov Paškrtových, aby si dali znalecký posudok vypracovať na vlastné náklady,
po vyhotovenom posudku bude obec postupovať v zmysle platného zákona o nakladaní s majetkom obce,
na ďalšom zasadnutí OZ môže schváliť zámer pradaja pozemku už so stanovenou sumou
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 58/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1.berie na vedomie:
Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce – Ladislav Paškrta a manž. Petra, obaja trvale
bytom Lipovník č. 175, vedenú v registri obce pod číslom konania 421/013 zo dňa 23.10.2013
bez námietok k predaju majetku, s odporúčaním pre písomné upovedomenie pre manželov Paškrtových –
vypracovanie znaleckého posudku potrebmého k predaju pozemku na ich vlastné náklady

Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 14. Rôzne, Diskusia :
V tomto bode bolo prerokované:
pracovníčka obce – predniesla sťažnosti občanov obce na voľne pobehajúce psy po obci, posledná sťažnosť
občanov obce na tunajšom obecnom úrade dňa 11.12.2013 na psa, ktorého vlastníkom je p. Pavol Kukučka, trvale
bytom Vozokany č.121, ktorého menovaný majiteľ drží v záhrade u rodiny Pecárovej – tento pes neustále pobehuje
po záhrade, plot ohrady je značne poškodený – je tam diera, občania a hlavne deti sa boja stáť a čakať na
autobusový spoj pri autobusovej čakárni, pes môže ublížiť, údajne vyzerá agresívne, telefonicky som dňa
11.12.2013 upovedomila p. Kukučku o tejto sťažnosti a požiadala ho o preverenie a o opravu tohto plota
p.Božik – aj moja dcéra už mala tento problém, pes stále voľne pobehuje po záhrade, je to bojový pes, na plote je
diera, pes môže preskočiť a ohroziť tak bezpečnosť občanov, potrebné vyzvať majiteľa a vlastníkov nehnuteľností
záhrady, v ktorej sa pes voľne pohybuje, či vlastníci vedia o tom, že uvedený pes sa tam nachádza, a či súhlasia
s umiestnením tohto psa v ich záhrade – písomne ich vyzvať a upovedomiť, plot treba opraviť, písomne taktiež
upovedomiť majiteľa psa p. Pavla Kukučku o sťažnostiach občanov, potrebné riešiť tieto sťažnosti, aby pes
neublížil občanom, hlavne deťom, pes môže preskočiť alebo preliezť cez poškodený plot, keď sa niečo stane,
potom bude neskoro
starosta obce – sťažnosti beriem na vedomie a budemich riešiť, písomne budú upovedomení aj majiteľ psa, aj
vlastníci pozemku, kde je pes umiestnený
Ing. Obšivanová – miestny rozhlas na hornej ulici poriadne nepočuť
Starosta obce – MR už bol viackrát v posledných mesiacoch opravovaný, osobne somopravoval a menil

reproduktory, bude potrebné ešte zakúpiť nové reproduktory, osobne ešte raz preverí rozhlas na hornej ulici
Zo strany prítomných neboli žiadne iné dotazy a pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 59/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1.berie na vedomie:
Sťažnosti zo strany občanov obce na ohrozujúceho psa, ktorého vlastníkom je p. Pavol Kukučka,
trvale bytom Vozokany č.121 vo veci agresívneho správania psa a ohrozovania bezpečností občanov
obce, ktorý nie je bezpečne držaný ako bojovný pes, voľne pobehajúcom po záhrade vlastníkov u rodiny
Pecárovej, ktorej oplotenie nehnuteľnosti je značne a viditeľne poškodené
2. doporučuje:
Starostovi obce v rámci ochrany a bezpečia občanov obce, bezodkladne riešiť sťažnosti občanov na
ohrozujúceho psa, písomne upovedomiť majiteľa psa p. Pavla Kukučku, bytom Vozokany č.121
a vlastníkov nehnuteľnosti, u ktorých sa pes voľne pohybuje

Hlasovanie:

za: 3
/I.Božik, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 15. Záver :
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,50 hod.
Zapísala: Burzová Renáta

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Katarína Obšivanová
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Tatiana Mizeráková
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