Zápisnica
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 30. 11. 2018
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. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 3.štvrťrok 2018 – hlavný
kontrolór obce
4. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 10. 2018, návrh rozpočtového opatrenia č. 7/2018
5. Viacročný rozpočet obce na roky 2019-2021, rozpočet obce na kalendárny rok 2019, stanovisko HK
k rozpočtu obce
6. VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019
7. VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na kalendárny rok 2019
8. VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2019
10. Rôzne, Diskusia
11. 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.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov OZ k začiatku rokovania je : 4 , a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia OZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce dňa 26.11.2018 – program bol schválený bez ďalších zmien a doplňujúcich bodov zo strany
prítomných. Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice: p Juraj Hollan a p. Jozef Valko
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 197/21/2018
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. Schvaľuje :
a./ Návrh programu rokovania OZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
26.11.2018 , a to bez ďalších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : Juraj Hollan a Jozef Valko
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová

Hlasovanie:

za: 4
/Juraj Hollan, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia:
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 28.09.2018 /neboli určené žiadne/.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 198/21/2018
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 28.09.2018

Hlasovanie:

za: 4
/Juraj Hollan, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 3. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 3.štvrťrok 2018 –
hlavný kontrolór obce :
Starosta obce predložil prítomným správu z vykonanej následnej finančnej kontroly, ktorú vykonal hlavný kontrolór obce
dňa 26.10.2018 na OcU vo Vozokanoch, a to za obdobie k 30.09.2018, upovedomil prítomných, že kontrolou neboli zistené
žiadne porušenia všeobecne záväzných predpisov /materiál HK – správu z vykonanej následnej finančnej kontroly bol
doručený e-mailovou poštou každému poslancovi OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice/
K uvedenému neboli zo strany žiadne pripomienky a prítomní berú na vedomie predloženú správu z vykonanej následnej finančnej
kontroly hospodárenia obce hlavného kontrolóra obce k 30.09.2018 bez pripomienok.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 199/21/2018
K bodu 3. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 3.štvrťrok 2018
– 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 o výsledku z vykonanej následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 3. štvrťrok 2018 hlavným
kontrolórom obce bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 4
/Juraj Hollan, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 4. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 10. 2018, návrh rozpočtového opatrenia
č. 7/2018 :
Starosta obce predložil prítomným plnenie finančného rozpočtu obce k 31.10.2018 /plnenie rozpočtu obce bolo odovzdané
v písomnej forme každému poslancovi 5 dní pred konaním zasadnutia/ a oboznámil prítomných o stave finančných
prostriedkov obce k 31.10.2018. Zároveň predložil prítomným návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2018, upresnil
prítomným , o ktoré položky úpravy sa priamo jedná /bežný rozpočet : príjmy predovšetkým – podielové dane, ost. poplatky
a poplatky za služby, výdavky napr. : oprava MK pri bytovkách – vlastné financovanie, nákup materiálu a interiérového vybavenia
do KD, odstupné, služby, komunálne voľby a iné bežné výdavky/. Oboznámil prítomných, že plánovaná investičná akcia
:“Vybudovanie časti dažďovej kanalizácie na p.č. 757 sa v tomto roku už nezrealizuje , preto je potrebné zrušiť schválené uznesenie
o použití FP z rezervného fondu obce zo dňa 25.06.2018. Zároveň požiadal o úpravu – navýšenie FP použitia rezervného fondu obce
na investíciu „Vybudovanie časti MK v lokalite IBV Hložie“ , ktoré je potrebné v tomto roku ešte uskutočniť, predovšetkým
z dôvodu, že je tam zrekonštruovaná miestna komunikácia a po dažďoch tam stekajú veľké nánosy blata a zrekonštruovaná cesta sa
znehodnocuje /financovanie z rezervného fondu obce bolo schválené uznesením OZ dňa 25.6.2018/ . Upresnil, že sa jedná
o navýšenie na sumu 13 600,00 € na samotnú realizáciu stavby /podľa predloženej predbežnej ponuky/ - premietnuté aj v navrhnutom
rozpočtovom opatrení č. 7/2018. Starosta obce ďalej prítomným upresnil akým spôsobom sa budú stavebné práce pri vybudovaní
časti MK v lokalite IBV Hložie realizovať.
K uvedenému bodu neboli žiadne pripomienky zo strany prítomných, prítomní poslanci uvedené plnenie rozpočtu obce a stav FP
obce k 31.10.2018 berú na vedomie. Jednohlasne rušia použitie FP rezervného fondu obce v roku 2018 na investičnú akciu:
„Vybudovanie časti dažďovej kanalizácie na p. č. 757“, ktorá bola schválená uznesením OZ dňa 25.06.2018. Zároveň jednohlasne
schvaľujú navýšenie použitia FP rezervného fondu obce na realizáciu stavby : Vybudovanie časti MK v lokalite IBV Hložie
na sumu 13 600,00 €. Na základe prednesených požiadaviek, prítomní poslanci jednohlasne schvaľujú rozpočtové opatrenie č.7/2018
podľa predloženého návrhu uvedeného v prílohe.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 200/21/2018

K bodu 4. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 10. 2018, návrh rozpočtového opatrenia
č. 7/2018 :
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. / Plnenie rozpočtu obce a informácie o stave finančných prostriedkov obce k 31.10.2018 bez pripomienok

b./ Predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 7/2018

2. Ruší :
Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce v roku 2018 na investičnú akciu :
„Vvybudovanie časti dažďovej kanalizácie na p. č. 757“ v sume : 10 000,00 € / z toho : prípravná a projektová
dokumentácia : 2 000,00 € a realizácia novej stavby : 8 000,00 €/, ktorá bola schválená uznesením OZ č. 183/19/2018
dňa 25.06.2018

3. Schvaľuje :
a. / Použitie rezervného fondu obce v roku 2018 na uskutočnenie investičného zámeru:
„Vybudovanie časti miestnej komunikácie v lokalite IBV Hložie“, v sume : 13 600,00 € a to na realizáciu
novej stavby.

b./ Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c), d) 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: 4
/Juraj Hollan, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 5. Viacročný rozpočet obce na roky 2019-2021, rozpočet obce na kalendárny rok 2019,
stanovisko HK k rozpočtu obce :
Starosta obce predložil prítomným na schválenie návrh viacročného rozpočtu obce na rok y 2019-2021, ktorý bol zostavený
bez programovej štruktúry /v zmysle schválených zásad hospodárenie s FP obce Vozokany/, oboznámil prítomných, že návrh
rozpočtu obce bol vyvesený po dobu 15 dní na ÚTO a na webovej stránke obce, nebol pripomienkovaný, požiadal prítomných
o vyjadrenie sa, čo chcú zmeniť, kde treba ešte návrh rozpočtu upraviť . Zároveň predložil prítomným stanovisko HK obce k návrhu
rozpočtu obce, ktorý odporúča predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021 vziať na vedomie a návrh rozpočtu
obce na kalendárny rok 2019 schváliť.
/Viacročný rozpočet obce na roky 2019- 2021 a stanovisko HK k rozpočtu obce boli odovzdané každému poslancovi OZ 5 dní
pred konaním zasadnutia OZ/
Oboznámil prítomných, že v samotnom návrhu rozpočtu obce na rok 2019 je zapracované aj použitie rezervného fondu obce
v kalendárnom roku 2019, a to na investície : Vybudovanie časti dažďovej kanalizácie na p.č. 757 v sume : 10 000,00 €, z toho :
1 500,00 € projektová dokumentácia a 8 500,00 € samotná realizácia stavby a zakúpenie prevádzkového zariadenia do kultúrneho
domu /vybavenie kuchyne/ v sume : 5 000,00 € - s uvedeným zapracovaním a s použitím RF obce v roku 2019 prítomní jednohlasne
súhlasia.
Starosta obce informoval prítomných aj o tom, že pokiaľ bude v roku 2019 vydaná výzva na poskytnutie dotácie na vybudovanie
kamerového systému, napr. na prevenciu kriminality, obec určite podá žiadosť o poskytnutie nenávratného FP na kamerový systém
v obci, ďalej upovedomil prítomných, že obec v roku 2019 podá žiadosť aj na MF SR – IPO na údržbu verejného osvetlenia /výmenu
súčasných svietidiel za LED svietidlá/.
Prítomní jednohlasne schvaľujú zostavenie rozpočtu obce na roky 2019-2021 bez programovej štruktúry, jednohlasne schvaľujú
rozpočet obce na kalendárny rok 2019 a berú na vedomie Viacročný rozpočet obce na roky 2020-2021.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 201/21/2018
K bodu 5. Viacročný rozpočet obce na roky 2019-2021, rozpočet obce na kalendárny rok 2019, stanovisko HK
k rozpočtu obce :
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./ Predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2021 bez uplatnenia programovej štruktúry
b./ Viacročný rozpočet obce na roky 2020, 2021
c./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k finančnému rozpočtu obce na kalendárny rok 2019

2. Schvaľuje:
a./ Zostavenie a predloženie rozpočtu obce na roky 2019-2021 bez programovej štruktúry
b./ Rozpočet obce Vozokany na kalendárny rok 2019 bez programovej štruktúry
c./ Použitie rezervného fondu obce v roku 2019 vo výške : 10 000,00 € na uskutočnenie investičného zámeru:
„Vybudovanie časti dažďovej kanalizácie na parc č. 757“ /z toho : 8 500,00 € realizácia novej stavby
a 1 500,00 € projektová dokumentácia/
d./ Použitie rezervného fondu obce v roku 2019 vo výške : 5 000,00 € na uskutočnenie investičného zámeru :
„Nákup prevádzkového zariadenia do Kultúrneho domu“ /vybavenie kuchyne KD/

Hlasovanie:

za: 4
/Juraj Hollan, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 6. VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 :
Starosta obce predložil prítomným návrh VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019, informoval prítomných, že predložený
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 žiadne pripomienky, návrh
VZN nebol pripomienkovaný, podotkol, že návrh VZN je bezo zmeny oproti roku 2018 - bez zvýšenia daní z nehnuteľností.
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č.1/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019 podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 202/21/2018

K bodu 6. VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 :
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.1/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019 bez pripomienkovania zo strany FO a PO

2. Schvaľuje:
VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľností na rok 2019

Hlasovanie:

za: 4
/Juraj Hollan, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 7. VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na kalendárny rok 2019 :
Starosta obce predložil prítomným návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na rok 2019, informoval prítomných, že predložený
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 žiadne pripomienky - návrh VZN nebol pripomienkovaný.
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na rok 2019 podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 203/21/2018

K bodu 7. VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na kalendárny rok 2019 :
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. 2/2018 o miestnych daniach na kalendárny rok 2019 bez pripomienkovania zo strany FO a PO
2. Schvaľuje:
VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na kalendárny rok 2019

Hlasovanie:

za: 4
/Juraj Hollan, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 8. VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady :
Starosta obce predložil prítomným návrh VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2019, informoval prítomných, že predložený 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 žiadne pripomienky - návrh VZN nebol
pripomienkovaný, podotkol, že poplatok za KO pre rok 2019 zostáva nezmenený
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 204/21/2018

K bodu 8. VZN č. 3/2018 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.3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez pripomienkovania
zo strany FO a PO

2. Schvaľuje:
VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie:

za: 4
/Juraj Hollan, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 9. Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2019 :
Starosta obce oboznámil prítomných s poplatkami týkajúcimi sa služieb poskytovanými obcou a zároveň predložil návrh
sadzobníka poplatkov na rok 2019 – návrh sadzobníka je bez zmeny oproti roku 2018. Požiadal prítomných, či chcú niečo
v uvedenom v sadzobníku poplatkov na rok 2019 zmeniť. Prítomní jednohlasne schvaľujú Sadzobník poplatkov o úhradách
za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2019 podľa predloženého návrhu /bez zmeny oproti roku 2018/
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 205/21/2018

K bodu 9. Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2019
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 služby obcou Vozokany na rok 2019
2. Schvaľuje:
Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na kalendárny rok 2019

Hlasovanie:

za: 4
/Juraj Hollan, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 10. Rôzne, Diskusia :
Starosta obce oboznámil prítomných o uskutočnení osláv sv. Mikuláša v obci a o uskutočnení posedenia pre dôchodcov obce
k projektu : „Obec Vozokany dôchodcom – Úcta k starším“, a to dňa 08.12.2018. Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet detí
na nácvik programu na Mikuláša, ktorý som chcel, aby sa konal v kultúrnom dome /bolo to vyhlásené v MR a Ing. Obšivanová
prosila rodičov a deti aj cez sociálnu sieť/ rozhodli sme sa preto príchod sv. Mikuláša v našej obci tento rok uskutočniť inak,
a to pri obecnom úrade, kde by Mikuláš prišiel na koči, rozsvietil by obecný stromček a deťom by boli rozdané balíčky. Robí sa to tak
aj v iných obciach, myslím, že to bude pekné. Deťom a dospelým by si vonku podávalo občerstvenie – teplý čaj. Balíčky pre deti
sú už zabezpečené. Pre dôchodcov obce bude pripravené po skončení Mikuláša posedenie v kultúrnom dome s poskytnutím
občerstvenia, zabezpečil som aj hudbu - harmonikára – p. Kluku z Blesoviec. Upomienkové predmety a vecné dary jubilantom obce
už obec taktiež zabezpečila /financovanie z rozpočtu obce a s podporou NSK/ – k uvedenému neboli žiadne pripomienky.
V tomto bode programu starosta obce požiadal prítomných poslancov o odpísanie pohľadávky z daňových príjmov, a to pohľadávku
za daň z nehnuteľností za rok 2008 v sume : 39,86 €, /p. A. Hargašová/, ktorú obec vedie stále vo svojom účtovníctve – účet 319
/už desať rokov/. Jedná sa o pohľadávku, ktorá je nevymožiteľnou pohľadávkou, pohľadávka vznikla z dôvodu úmrtia daňovníčky
a príslušnou inštitúciou nebol k dnešnému dňu určený žiadny dedič. Obec si uplatnila túto pohľadávku aj v dedičskom konaní, ale
k dnešnému dňu bezúspešne. Pracovníčka obce bližšie vysvetlila možnosť odpísania uvedenej pohľadávky v zmysle zákona o
účtovníctve, ktorá je už nevymožiteľná /viac ako 10 rokov/, uviedla, že na túto pohľadávku je v účtovníctve obce vedená aj opravná
položka, odpísanie pohľadávky z účtovníctva bude obec naďalej viesť na podsúvahovom účte po dobu 5 rokov – k uvedenému neboli
žiadne pripomienky zo strany prítomných poslancov OZ a prítomní poslanci uvedený návrh na odpísanie pohľadávky berú na
vedomie a odpísanie pohľadávky za DzN vo výške 39,86 € schvaľujú.

Ďalej starosta obce v tomto bode predložil prítomným návrh na vyradenie nepotrebného a nefunkčného majetku obce a návrh na
zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2018, a komisie na
vyradenie nepotrebného a nefunkčného majetku obce.
Za členov vyraďovacej komisie na vyradenie nepotrebného a nefunkčného majetku obce a za členov inventarizačnej komisie boli
starostom obce z radu poslancov OZ navrhnutí : Ing. Obšivanová Katarína – predseda, členovia komisie : Juraj Rožek a Jozef
Valko – jednohlasne schválené
- p. Juraj Rožek – dotaz na predajňu COOP Jednoty v našej obci, kedy sa predajňa otvorí a dopyt na prenájom pozemku spoločnosti
T-Com, a.s. – výstavba vykrývača
- starosta obce – bližšie vysvetlil o skutočnostiach týkajúcich sa predajne COOP Jednoty, informácie sú, že predajňa sa má otvoriť
od januára 2019, mala by sa po PN vrátiť bývala vedúca predajne, má vraj záujem o prácu aj nejaká pani z Nitrianskej Blatnice,
všetko sú to len dohady, ja to neviem naisto potvrdiť, obecný úrad sa kontaktoval s COOP Jednotou – SD Topoľčany, bola nám len
vysvetlená skutočnosť prečo sa predajňa zatvorila, a bolo nám povedané, že ich to mrzí, a že vedia, že v obci žijú starší ľudia, a ak by
sa predajňa otvorila, tak sa otvorí len na 6 hodín, požiadali nás len o pomoc, že ak by mal niekto záujem nastúpiť do predajne, má
kontaktovať pracovníkov v Topoľčanoch, iné neviem, a je mi to veľmi ľúto, že naša predajňa je zatvorená, predovšetkým kvôli
starším ľuďom. Chcel som zabezpečiť aj pojazdnú predajňu do našej obce, tak ako chodí do obce Krtovce, ale jedná sa len o pojazdnú
predajňu na predaj mäsa a mäsových výrobkov.
Čo sa týka spoločnosti T-Com, a.s. – neviem sám čo ďalej, kontaktoval som sa viackrát na pracovníka, ktorý v danej veci zastupuje
spoločnosť, ale bezúspešne, obec zatiaľ neodovzdala pozemok na základe preberacieho protokolu, spoločnosť nedoložila ani
požadované dokumenty na stavebný úrad potrebné k povoleniu, spoločnosť uhradila len správny poplatok a viac nič
Zo strany ostatných prítomných neboli žiadne iné dotazy a pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 206/21/2018

K bodu 10. Rôzne, Diskusia :
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./ Uskutočnenie celoobecných osláv príchodu sv. Mikuláša v obci a uskutočnenie spoločenského posedenia pre
dôchodcov obce pri realizácii projektu : „Obec Vozokany dôchodcom - Úcta k starším“, ktoré sa budú konať
dňa 08.12.2018 v obci Vozokany
b./ Návrh na odpísanie pohľadávky z daňových príjmov za daň z nehnuteľností z roku 2008 v sume : 39,86 €

2. Schvaľuje:
a./ Uskutočnenie celoobecných osláv príchodu sv. Mikuláša v obci, zakúpenie balíčkov pre deti obce - financované
z vlastných prostriedkov rozpočtu obce
b./ Uskutočnenie spoločenského posedenia pre dôchodcov obce pri realizácii projektu : „Obec Vozokany dôchodcom –
Úcta k starším“, zakúpenie upomienkových predmetov dôchodcom obce, zakúpenie vecných darov jubilantom obce,
financované z vlastných prostriedkov rozpočtu obce a s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja
c./ Odpis nevymožiteľnej pohľadávky z daňových príjmov po zomrelej dlžníčke Amálii Hargašovej za daň
z nehnuteľnosti za rok 2008 vo výške : 39,86 €.

d./ Vyradenie nepotrebného a nefunkčného majetku obce k 31.12.2018 podľa predloženého návrhu
e. / Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2018
a zriadenie komisie na vyradenie nepotrebného a nefunkčného majetku obce v zložení: Ing. Obšivanová Katarína
– predseda, členovia komisie : Juraj Rožek a Jozef Valko

Hlasovanie:

za: 4
/Juraj Hollan, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 11. Záver :
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,30 hod.

Zapísala: Burzová Renáta

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Juraj Hollan
Jozef Valko

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

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

