Zápisnica
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 15. 12. 2016
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov o 17,00 hodine

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
- voľba overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Viacročný rozpočet obce na roky 2017-2019, rozpočet obce na kalendárny rok 2017, stanovisko HK
k rozpočtu
4. VZN č. 1/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017
5. VZN č. 2/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017
6. VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2017
8. Schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – parc. č. 170/1 /novovytvorenej parcely podľa GP č.
41313381-117/2016 - parc. č. 170/3 o výmere 61 m2 a určenie podmienok predaja nehnuteľnosti po
zverejnení zámeru predaja nehnuteľnosti Tomášovi Hollanovi, bytom Vozokany č. 132 /žiadosť vedená pod
reg. zn. 168/01
9. Ján Skačányi a manž. Magdaléna – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti /žiadosť zo dňa 02.11.2016, vedené
pod reg. zn. 408/016/
10. Michal Uhlík – žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce /žiadosť zo dňa 16.11.2016, vedená pod
reg. zn. 416/016/
11. Rôzne, Diskusia
12. Záver

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice :
Rokovanie OZ otvoril Jaroslav Bazala, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a prítomných hostí - občanov
obce. Ospravedlnení poslanci: p. Juraj Hollan a Jozef Kucharovič ml.
Starosta konštatoval, ţe 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: p. Jozef Valko a Ing. Katarína Obšivanová
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 111/12/2016

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 : Jozef Valko a Ing. Katarína Obšivanová
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová
Hlasovanie:

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

K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia:
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 17.11.201 /celoobecné oslavy Mikuláša,
posedenie pre dôchodcov - splnené/
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 112/12/2016
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 17.11.2016 – splnené

Hlasovanie:

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

K bodu 3. Viacročný rozpočet obce na roky 2017-2019, rozpočet obce na kalendárny rok 2017, stanovisko HK
k rozpočtu :
Starosta obce predloţil prítomným na schválenie návrh viacročného rozpočtu obce na rok y 2017-2019, ktorý bol zostavený
bez programovej štruktúry /v zmysle schválených zásad hospodárenie s FP obce Vozokany/, oboznámil prítomných, ţe návrh
rozpočtu obce bol vyvesený po dobu 15 dní na ÚTO a na webovej stránke obce, nebol pripomienkovaný, poţiadal prítomných
o vyjadrenie sa, čo chcú zmeniť, kde treba ešte návrh rozpočtu upraviť - kde pridať, kde ubrať . Zároveň predloţil prítomným
stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce, ktorý odporúča predloţený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2019
vziať na vedomie a návrh rozpočtu obce na kalendárny rok 2017 schváliť.
/Viacročný rozpočet obce na roky 2017- 2019 a stanovisko HK k rozpočtu obce boli odovzdané kaţdému poslancovi OZ 7 dní
pred konaním zasadnutia OZ/
Prítomní jednohlasne schvaľujú zostavenie rozpočtu obce na roky 2017-2019 bez programovej štruktúry, jednohlasne schvaľujú
rozpočet obce na kalendárny rok 2017 a berú na vedomie Viacročný rozpočet obce na roky 2018-2019.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 113/12/2016
K bodu 3. Viacročný rozpočet obce na roky 2017-2019, rozpočet obce na kalendárny rok 2017, stanovisko HK
k rozpočtu
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./ Predloţený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2019 bez uplatnenia programovej štruktúry
b./ Viacročný rozpočet obce na roky 2018, 2019
c./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k finančnému rozpočtu obce na kalendárny rok 2017

2. Schvaľuje:
a./ Zostavenie a predloţenie rozpočtu obce na roky 2017-2019 bez programovej štruktúry
b./ Rozpočet obce Vozokany na kalendárny rok 2017 bez programovej štruktúry

Hlasovanie:

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

K bodu 4. VZN č. 1/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017:
Starosta obce predloţil prítomným návrh VZN č. 1/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017, informoval prítomných, ţe predloţený
návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce po dobu 15 dní, lehota na pripomienkovanie
VZN bola riadne určená, zo strany občanov obce a ostatných FO a PO neboli doručené na OcU ţiadne pripomienky, návrh
VZN nebol pripomienkovaný, podotkol, ţe návrh VZN je bezo zmeny oproti roku 2016 - bez zvýšenia daní z nehnuteľností.
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č.1/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 podľa predloţeného návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 114/12/2016

K bodu 4. VZN č. 1/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017
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.1/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 bez pripomienkovania zo strany FO a PO
2. Schvaľuje:
VZN č. 1/2016 o dani z nehnuteľností na rok 2017

Hlasovanie:

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

K bodu 5. VZN č. 2/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 :
Starosta obce predloţil prítomným návrh VZN č. 2/2016 o miestnych daniach na rok 2017, informoval prítomných, ţe predloţený
návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce po dobu 15 dní, zo strany občanov obce a
ostatných FO a PO neboli doručené na OcU ţiadne pripomienky - návrh VZN nebol pripomienkovaný.
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č.2/2016 o miestnych daniach na rok 2017 podľa predloţeného návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 115/12/2016

K bodu 5. VZN č. 2/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017
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.2/2016 o miestnych daniach na rok 2017 bez pripomienkovania zo strany FO a PO
2. Schvaľuje:
VZN č.2/2016 o miestnych daniach na rok 2017

Hlasovanie:

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

K bodu 6. VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady :
Starosta obce predloţil prítomným návrh VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2017, informoval prítomných, ţe predloţený návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke
obce po dobu 15 dní, zo strany občanov obce a ostatných FO a PO neboli doručené na OcU ţiadne pripomienky - návrh VZN nebol
pripomienkovaný, podotkol, ţe poplatok za KO pre rok 2017 zostáva nezmenený
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na rok 20176 podľa
predloţeného návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 116/12/2016

K bodu 6. VZN č. 3/2016 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.3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 bez
pripomienkovania zo strany FO a PO
2. Schvaľuje:
VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017

Hlasovanie:

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

K bodu 7. Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2017 :
Starosta obce oboznámil prítomných s poplatkami týkajúcimi sa sluţieb poskytovanými obcou a zároveň predloţil návrh
o sadzbách a poplatkoch na rok 2017. Prítomní jednohlasne schvaľujú Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované sluţby
obcou Vozokany na rok 2017 podľa predloţeného návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 117/12//2016

K bodu 7. Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2017
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 sluţby obcou Vozokany na rok 2017
2. Schvaľuje:
Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované sluţby obcou Vozokany na kalendárny rok 2017
Hlasovanie:

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

K bodu 8. Schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – parc. č. 170/1 /novovytvorenej
parcely podľa GP č. 41313381-117/2016 - parc. č. 170/3 o výmere 61 m2 a určenie podmienok predaja
nehnuteľnosti po zverejnení zámeru predaja nehnuteľnosti Tomášovi Hollanovi, bytom Vozokany
č. 132 /žiadosť vedená pod reg. zn. 168/01
Starosta obce upovedomil prítomných, ţe zámer predaja nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce v zmysle zákona - po dobu minimálne 15 dní, k dnešnému dňu je stále tento zámer zverejnený. Upovedomil
prítomných, ţe zo strany FO a PO nebol tento zámer pripomienkovaný. Preto poţiadal prítomných o schválenie samotného
prevodu uvedenej nehnuteľnosti podľa schváleného zámeru a o určenie podmienok predaja nehnuteľnosti.
Prítomní poslanci – 3/5 väčšina všetkých poslancov schvaľuje prevod uvedenej nehnuteľnosti, a to podľa schváleného
zámeru predaja nehnuteľnosti, ktorý bol schválený OZ dňa 17.11.2016 na základe uznesenia č. 107/11/2016 za nasledovných
podmienok :
 náklady spojené s vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti bude znášať kupujúci
Starosta obce predloţil návrh na uznesenia:

Uznesenie č. 118/12/2016

K bodu 8. Schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – parc. č. 170/1 /novovytvorenej
parcely podľa GP č. 41313381-117/2016 - parc. č. 170/3 o výmere 61 m2 a určenie podmienok predaja
nehnuteľnosti po zverejnení zámeru predaja nehnuteľnosti Tomášovi Hollanovi, bytom Vozokany
č. 132 /žiadosť vedená pod reg. zn. 168/01
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1.Berie na vedomie:
Zverejnený zámer obce Vozokany na predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa pre
nadobúdateľa : Tomáš Hollan, trvale bytom Vozokany č. 132, zákonom v stanovenej lehote po dobu 15 dní a to bez
pripomienkovania zo strany ostatných FO a PO
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. Tomášom Hollanom, rod. Hollanom, nar. 06.12.1985, trvale bytom
Vozokany č. 132, a to podľa registra CKN ako par. č. 170/1 - ostatné plochy vo výmere 285 m2, ktorej je predávajúci obec Vozokany, výlučným vlastníkom v podiele 1/1, vedené na LV č. 213, k. ú. Vozokany.
Podľa vypracovaného GP č. 41313381-117/2016, overeného OÚ Topoľčany – katastrálnym odborom, ide
o novovytvorenú parcelu číslo 170/3 o výmere 61 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 15,32 € za m2, čo
predstavuje celkovú čiastku : 934,52 €.
Za dôvody osobitného zreteľa v zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e/ - predaj, obec Vozokany povaţuje:


Novovytvorená parc. č. 170/3 – ostatné plochy o výmere 61 m2 , je priľahlým pozemkom k parc. č. 8 , ktorá je vo
vlastníctve ţiadateľa, na ktorom je postavená budova so súpisným číslom 6



Uvedená novovytvorená parcela podľa geometrického plánu č. 41313381-117/2016 nie je pre obec, ani pre iných
záujemcov v budúcnosti vyuţiteľná

Určenie podmienok v kúpnej zmluve pre kupujúceho p. Tomáša Hollana, bytom Vozokany č. 132 v nasledovnom
rozsahu :
- všetky náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a s vkladom do správy katastra znáša kupujúci v plnej výške
- uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy v termíne do 31.01.2017

Hlasovanie:

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

K bodu 9. Ján Skačányi a manž. Magdaléna – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti /žiadosť zo dňa
02.11.2016, vedené pod reg. zn. 408/016/ :
Starosta obce otvoril bod 9. - pokračovanie prejednania ţiadosti manţ. Skačányiových o odkúpenie nehnuteľnosti
– parc. č. 73/3 – ostatné plochy o výmere 8 m2, nakoľko táto ţiadosť bola na minulom zasadnutí odročená. Informoval prítomných,
ţe medzitým predloţili manţ. Skačányioví doplnenie ţiadosti – ţiadosť doplnená dňa 30.11.2016 /ţiadosť bola nahlas prečítaná/,
kde menovaní manţ. ţiadajú o odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti v zmysle ustanovenia §9a, ods. 8, písm. b./ zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z.n.p. – „prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim
umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“ . Starosta obce predloţil prítomným k nahliadnutiu vytlačenú snímku
z katastrálnej mapy. Nakoľko podľa vypracovaného GP a podľa snímky z mapy, ţiadna stavba menovaných ţiadateľov nezasahuje
do parc. č. 73/3 /ani rodinný dom, ani drobná stavba – prístrešok na osobné auto/, uvedené ustanovenie v doplnenej ţiadosti je
neopodstatnené. Starosta obce upovedomil prítomných, ţe ohľadom tejto problematiky – podaných štyroch ţiadostí manţelov
Skačányiových, komunikoval s právnikom, /právnikovi boli zaslané všetky 4 podané ţiadosti aj spolu s GP a snímkou/, a citoval
/prečítal/ prítomným vyjadrenie právnika :
„Odhliadnuc od zhora uvedeného môţem jednoznačne uviesť, ţe obec nemôţe nikto a ţiadnym právnym spôsobom donútiť odpredať
nehnuteľnosti, ak nemá záujem na predaji“.
Toto vyjadrenie mi potvrdil aj ďalší právnik, ktorý okrem iného potvrdil aj to, ţe sa jedná o obecnú komunikáciu, prícestný pozemok
a musí byť dodrţaná technická norma cestného telesa. Starosta obce po predloţení doplnenej ţiadosti, zákona, snímky z mapy a po
predloţení vyjadrenia právnika, poţiadal prítomných o hlasovanie s otázkou :
„Kto je za schválenie zámeru predaja uvedenej nehnuteľnosti“ :
Hlasovanie bolo nasledovné :
Za predaj nehnuteľnosti : 0
Proti predaju nehnuteľnosti : 3 /Ing. Katarína Obšivanová, Jozef Valko, Juraj Roţek/
Zdrţal i sa hlasovania : 0
Počet prítomných pri hlasovaní : 3
Na základe uvedeného hlasovania zámer predaja nehnuteľnosti – parc.č. 73/3 o výmere 8 m2, nebol schválený.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 119/12//2016

K bodu 9. Ján Skačányi a manž. Magdaléna – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti /žiadosť zo dňa
02.11.2016, vedené pod reg. zn. 408/016/ :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 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. 408/016 v plnom rozsahu, 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

K bodu 10. Michal Uhlík – žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce /žiadosť zo dňa 16.11.2016,
vedená pod reg. zn. 416/016/ :
Starosta obce otvoril bod 10. – pokračovanie prejednania ţiadosti p. Michala Uhlíka o odkúpenie pozemku, nakoľko táto ţiadosť bola
na minulom zasadnutí taktieţ odročená. Upovedomil prítomných, ţe menovaného obecný úrad dňa 22.11.2016 písomnou formou
vyzval, aby doplnil svoju ţiadosť, a aby sa dostavil v čo najkratšom čase na obecný úrad za účelom upresnenia svojej ţiadosti.
Menovaného som taktieţ vyzval pri osobnom stretnutí, a to dňa 5.12.2016, aby prišiel osobne na obecný úrad, menovaný sa vyjadril,
ţe príde, avšak neprišiel a svoju ţiadosť nedoplnil. Zároveň upovedomil prítomných, ţe po zistení skutočností, sa bude
pravdepodobne jednať o odpredaj časti nehnuteľnosti z parc. č.. 280/42, a bude musieť byť vyhotovený geometrický plán.
Nakoľko menovaný k dnešnému dňu neupresnil svoju ţiadosť, a obec má záujem o odpredaj, navrhujem, aby sa táto ţiadosť znovu
odročila na prejednanie na ďalšie zasadnutie OZ.
Prítomní navrhujú opakovane vyzvať písomnou formou menovaného o upresnenie a doplnenie ţiadosti /predovšetkým o akú výmeru
sa jedná, číslo parcely, po prípade o predloţenie vypracovaného geometrického plánu/ , a to najneskôr v termíne do 28.02.2017.
V prípade, ţe uvedená ţiadosť nebude menovaným upresnená a doplnená v stanovenom termíne, ţiadosť bude na ďalšom zasadnutí
OZ zamietnutá v plnom rozsahu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 120/12//2016

K bodu 10. Michal Uhlík – žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce /žiadosť zo dňa 16.11.2016,
vedená pod reg. zn. 416/016/ :

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
1.Berie na vedomie:
Podané informácie starostu obce o písomnom upovedomení – vyjadrení obce, p. Michalovi Uhlíkovi, bytom
Vozokany č. 172 zo dňa 22.11.2016 k podanej ţiadosti, vedenú pod reg. zn. 416/016 a informácie o nepredloţení
a nedoplnení ţiadosti zo strany ţiadateľa p. Michala Uhlíka k dnešnému dňu

2.Odročuje :
Prerokovanie ţiadosti p. Michala Uhlíka, trvale bytom Vozokany č. 172 o odkúpenie pozemku, vedenú pod reg. zn.
416/016 na ďalšie zasadnutie OZ so záverom, aby menovaný p. Michal Uhlík, trvale bytom Vozokany č. 172, predloţil
obci upresnenie svojej ţiadosti /predovšetkým: číslo parcely, výmeru pozemku/, po prípade vypracovaný geometrický
plán, najneskôr však do 28.02.2017. V prípade, ţe uvedená ţiadosť nebude menovaným upresnená a doplnená
v stanovenom termíne, ţiadosť bude na ďalšom zasadnutí zamietnutá v plnom rozsahu.

Hlasovanie:

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

K bodu 11. Rôzne, Diskusia :
V tomto bode programu starosta obce predniesol nasledovné:
Starosta obce Nitrianska Blatnica p. Michal Toman ţiada obec Vozokany o prijatie uznesenia, v ktorom sa obec Vozokany bude
deklarovať, ţe nepoţiada v období minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu obce Nitrianska Blatnica o finančné
prostriedky z EŠIF na rozširovanie svojej kapacity MŠ na svojom území obce. Toto uznesenie OZ je potrebné z dôvodu, ţe obec
Vozokany patrí do školského obvodu Nitrianska Blatnica, deti našej obce navštevujú MŠ aj ZŠ, a obec Nitrianska Blatnica si
podáva ţiadosť o finančné prostriedky z EŠIF na projekt : „ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica – rekonštrukcia a stavebné úpravy objektu
MŠ“. Uvedené informácie prítomní berú na vedomie a deklarujú, ţe obec Vozokany nebude ţiadať o FP z EŠIF na rozširovanie
svojej kapacity MŠ na svojom území v období minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.
Starosta obce predloţil návrh na zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok
obce k 31.12.2016, a komisie na vyradenie nepotrebného majetku obce v zloţení: Ing. Obšivanová Kataarína – predseda, členovia
komisie : Juraj Roţek, Jozef Valko, Juraj Hollan, Jozef Kucharovič ml. – jednohlasne schválené
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 121/12//2016

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.
1. P r e h l a s u j e :
Obec Vozokany ako územný partner školského obvodu Nitrianska Blatnica, nebude ţiadať o finančné prostriedky z EŠIF
na vybudovanie alebo ďalšie rozširovanie svojej kapacity MŠ na svojom území v období minimálne 5 rokov po ukončení
realizácie aktivít projektu : „ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica – rekonštrukcia a stavebné úpravy objektu MŠ“ a zaväzuje sa
vyuţívať rozšírené kapacity materskej školy partnerskej obce Nitrianska Blatnica

2. Schvaľuje:
Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2016,
a komisie na vyradenie nepotrebného majetku obce v zloţení: Ing. Obšivanová Katarína – predseda, členovia komisie :
Juraj Roţek, Jozef Valko, Juraj Hollan, Jozef Kucharovič ml.

Hlasovanie:

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

Zo strany prítomných hostí boli nasledovné pripomienky a dotazy:
-

-

-

J. Kucharovič st. – dopočul som sa, a bolo na mňa povedané, ţe vraj píšem na starostu obce a úradníčku obecného úradu
anonymy, týmto prehlasujem, ţe ja ţiadne anonymy nepíšem na nikoho, mne keď sa niečo nepáči, tak to poviem na rovinu,
ja nemám dôvod písať na nikoho anonymy, ani na starostu ani na úradníčku
Ján Vatrta – na internetovej stránke obce máte staré veci, aj uznesenia čo uţ neplatia, nech sa to odtiaľ zmaţe
pracovníčka obce – podala vysvetlenie, ţe zo stránky obce nemôţeme nič zmazávať, je to v zmysle zákona o slobodnom
prístupe k informáciám, tie veci tam musia zostať nepretrţite – zmluvy napr. musia zostať minimálne po dobu 5 rokov,
zverejnené musia byť nepretrţite aj faktúry, objednávky, uznesenia, zápisnice, záverečné účty, výročné správy a pod., to
vyplýva zo zákona, to tam musí byť
Ján Vatrta – ţiadam o vysvetlenie predaja pozemkov so zreteľom, čo je to ten zreteľ? Aké kritéria sú pri predaji pozemkov so
zreteľom?
starosta obce – podal vysvetlenie čo je predaj s osobitným zreteľom
Ján Vatrta - ďalej ţiadam prehodnotiť platbu odvozu domového odpadu, príklad : keď má niekto 10 nádob a druhý len jednu
nádobu a platí tak isto

Zo strany ostatných prítomných neboli ţiadne iné dotazy a pripomienky.

K bodu 12. 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:
Jozef Valko
Ing. Katarína Obšivanová

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

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

