Zápisnica
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 24. 06. 2016
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 17,00 hodine

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
-voľba overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 20.05.2016
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015, vysporiadanie prebytku hospodárenia obce za rok 2015 a stanovisko HK
k záverečnému účtu obce za rok 2015
4. Individuálna výročná správa obce za kalendárny rok 2015
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou k 31.12.2015
6. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 1.štvrťrok 2016 – hlavný kontrolór obce, plán
kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2016
7. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 05. 2016
8. Rozpočtové opatrenia obce č. 2/2016 a č. 3/2016
Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2016 – obecné zastupiteľstvo
9. Športový deň detí
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 - občanov
obce. Ospravedlnení poslanci: p. Juraj Hollan. Ospravedlnená neprítomnosť hlavného kontrolóra obce – rodinné dôvody.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov OZ k začiatku rokovania je : 4, 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. Juraj Rožek a p. Jozef Valko
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 75/9/2016
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 : 4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. Schvaľuje :
a./ Program rokovania OZ bez ďalších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : Juraj Rožek, Jozef Valko
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová
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Hlasovanie:

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

K bodu 2. Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 20.05.2016 :
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 20.05.2016,
plnenie uznesení – splnené vo všetkých bodoch /vypracovanie GP k parcelám 280/43 a 170/1 a vytyčovacie práce
k parcelám : 167 a 757 – vystavené objednávky pre firmu Geotop – geodetické práce Topoľčany, firma práce už v obci
aj vykonala /
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 76/9/2016
K bodu 2. Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 20.05.2016
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 20.05.2016 – splnené vo všetkých bodoch

Hlasovanie:

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

K bodu 3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015, vysporiadanie prebytku hospodárenia
obce za rok 2015 a stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce 2015:
Starosta obce predložil prítomným na schválenie Záverečný účet obce Vozokany za kalendárny rok 2015, ktorého návrh bol
riadne vyvesený pod dobu 15 dní na ÚTO a webovej stránke obce.
Starosta obce taktiež predniesol stanovisko HK k záverečnému účtu, HK obce odporúča OZ schváliť záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrady /záverečný účet obce, stanovisko HK k záverečnému účtu boli
odoslané každému poslancovi k preštudovaniu elektronicky 7 dní pred konaním zasadnutia OZ/. Prítomní k predloženému
záverečnému účtu nemali žiadne pripomienky, berú na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu, a schvaľujú
záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrady. Vzhľadom k tomu, že obec má za rok 2015 pre tvorbu rezervného fondu
výsledok hospodárenia kladný, prebytok rozpočtu v sume : 5 572,99 € zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a./ a b./
zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p
je celý zdrojom rezervného fondu, nakoľko obec nevytvára žiadne iné fondy, a bude preúčtovaný v roku 2016, a to po jeho
schválení v obecnom zastupiteľstve, riadne cez účty 221 a 261.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 77/9/2016
K bodu 3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015, vysporiadanie prebytku hospodárenia
obce za rok 2015 a stanovisko HK k záverečnému účtu obce 2015
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 záverečného účtu obce za rok 2015
b./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2015
2. Schvaľuje:
a./ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrady
b./ Prebytok hospodárenia v sume: 5 572,99 €, zistený podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a/ a b/ zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p.
c./ Použitie prebytku hospodárenia v sume : 5 572,99 € na tvorbu rezervného fondu obce.

Hlasovanie:

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

K bodu 4. Individuálna výročná správa obce za kalendárny rok 2015:
Starosta obce predložil prítomným na schválenie Individuálnu výročnú správu obce za kalendárny rok 2015,
informoval poslancov, že účtovná závierka obce Vozokany k 31.12.2015 bola overená audítorom dňa 20.06.2016, a účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Vozokany k 31.12.2015 /správy audítora sú 5.bodom
rokovania dnešného zasadnutia/
Materiál - Individuálna výročná správa obce bola predložená všetkým poslancom OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice.
K predloženej individuálnej výročnej správe zo strany prítomných neboli žiadne pripomienky a poslanci OZ jednohlasne
schvaľujú individuálnu výročnú správu obce Vozokany za rok 2015.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 78/9/2016

K bodu 4. Individuálna výročná správa obce za kalendárny rok 2015:
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 2015
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Hlasovanie:

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

K bodu 5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 a o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2015 :
Starosta obce upovedomil prítomných, že dňa 20.06.2016 bol na obecnom úrade vykonaný audit účtovnej závierky obce
za rok 2015 nezávislým audítorom Ing. Jozefom Adamkovičom. Oboznámil prítomných so správou nezávislého audítora,
v ktorej na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatuje, že nezistil
vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia
obce. Nezávislý audítor vo svojej správe skonštatoval, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Vozokany k 31.12.2015.
V tomto bode ďalej starosta obce predložil prítomným aj dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou
Závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z .z. § 23 odsek 5. Audítor v tejto správe uviedol, že podľa jeho stanoviska uvedené
účtovné informácie vo výročnej správe obce Vozokany poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný
obraz o účtovnej závierke k 31.12.2015 a je v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v z .n .p.
Prítomní uvedené vzali na vedomie bez pripomienok.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 79/9/2016

K bodu 5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 a o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2015
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n .p.
Berie na vedomie:
a./ Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015
b./ Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zák č. 540/2007 Z. z.
§ 23 odsek 5

Hlasovanie:

za: 4 /Ing. Katarína Obšivanová, Jozef Valko, Juraj Rožek, Jozef Kucharovič ml./
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4
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K bodu 6. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 1.štvrťrok 2016
– hlavný kontrolór obce, plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2016 :
Starosta obce predložil prítomným správu z vykonanej následnej finančnej kontroly, ktorú vykonal hlavný kontrolór obce
dňa 19.05.2016 na OcU vo Vozokanoch, a to za obdobie k 31.03.2016, 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 31.03.2016 bez pripomienok.
V tomto bode starosta obce predložil prítomným na schválenie vypracovaný plán kontrolnej činnosti HK na obdobie
2. polroka 2016 /plán kontrolnej činnosti bol odovzdaný každému poslancovi e-mailom, a to 7 dní pred konaním
riadneho zasadnutia OZ. Starosta obce upovedomil prítomných o tom, že plán kontrolnej činnosti bol vyvesený po dobu 15 dní
na ÚTO a na webovej stránke obce v zmysle zákona. Prítomní jednohlasne schvaľujú plán kontrolnej činnosti HK na obdobie
2. polroka 2016 bez pripomienok a bez ďalších požadovaných bodov na doplnenie.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 80/9/2016
K bodu 6. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 1.štvrťrok 2016
– hlavný kontrolór obce, plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2016
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./ Správu z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia obce HK obce k 31.03.2016 bez pripomienok
b./ Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2.polrok 2016 bez pripomienok a bez
ďalších požadovaných bodov na doplnenie
2. Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2.polrok 2016 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie:

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

K bodu 7. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 05. 2016 :
Starosta obce predložil prítomným plnenie finančného rozpočtu obce k 31.05.2016 /plnenie rozpočtu obce bolo odovzdané
v písomnej forme každému poslancovi 7 dní pred konaním zasadnutia/ a oboznámil prítomných o stave finančných
prostriedkov obce k 31.5.2016.
K uvedenému bodu neboli žiadne pripomienky zo strany prítomných, a prítomní poslanci uvedené berú na vedomie
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
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Uznesenie č. 81/9/2016

k bodu 7. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.05.2016
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 31.05.2016 bez pripomienok

Hlasovanie:

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

K bodu 8. Rozpočtové opatrenia obce č. 2/2016 a č. 3/2016, Návrh rozpočtového opatrenia
č. 4/2016 – obecné zastupiteľstvo :
Pracovníčka obecného úradu p. Burzová Renáta predložila prítomných rozpočtové opatrenia, ktoré boli vykonané v zmysle
zásad rozpočtového hospodárenia obce , a to:
rozpočtové opatrenie č. 2/2016, uskutočnené dňa 31.3.2016, účel : príjem z dobropisov a vratiek, použitie na bežné
výdavky obce
rozpočtové opatrenie č.3/2016 uskutočnené dňa 31.5.2016, účel : príjem dotácie na Register adries, úprava bežných
výdavkov obce – výdavky na register adries a vypracovanie GP
Celkové rozpočty po uvedených úpravách č. 2 a 3/2016 boli vyrovnané.
Uvedené predložené rozpočtové opatrenia prítomní poslanci vzali na vedomie .
Starosta obce predložil prítomným návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2016. Ide o úpravu rozpočtu, ktorá
zahŕňa dorozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Celkový rozpočet po úpravách bude vyrovnaný.
Jedná sa hlavne o nasledovné úpravy: v príjmoch bežného rozpočtu: úprava na podielových daniach, vo výdavkoch :
vybudovanie spevnených plôch pri obecnom úrade pre kontajnery /zakúpenie dlažby a štrku/, prekrytie odvodňovacieho kanála
pri hlavnej ceste oproti cintorínu /zakúpenie skruží/, prepravné, všeobecný materiál, všeobecné a iné služby, údržba objektov,
zakúpenie zariadení pre deti /napr. detské hojdačky a pod./ a iné výdavky nevyhnutné pre chod obce.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 82/9/2016

k bodu 8. Rozpočtové opatrenia obce č. 2/2016 a č.3/2016, Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2016
– 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 rozpočtovými opatreniami č. 2/2016 a č. 3/2016 v zmysle zásad rozpočtového hospodárenia
obce podľa predloženého návrhu uvedeného v prílohe
b./ Predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2016
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2. Schvaľuje:
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2016 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 predloženého návrhu uvedeného v prílohe

Hlasovanie:

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

K bodu 9. Športový deň detí :
Starosta obce predniesol prítomným návrh na uskutočnenie projektu po názvom: „Obec deťom - športový deň detí“, ktorý
bude financovaný za podpory NSK v rámci schválenej dotácie na podporu športu, a to vo výške: 350,00 €.
V rámci schváleného projektu sú tieto FP účelovo určené a môžu sa tieto finančné prostriedky použiť len na zakúpenie
športového materiálu, športovej výstroje, rôzne ceny a ocenenia pre deti, príprava priestorov. V rámci športového materiálu
a športovej výstroje by mohla obec /po odkonzultovaní s NSK/ zakúpiť aj trampolínu pre deti. Starosta obce navrhol,
aby sa v rámci tohto dňa - po ukončení športových disciplín urobila pre deti opekačka /tak ako po minulé roky/, s týmto
návrhom prítomní súhlasia. Bolo dohodnuté, že sa pre deti zakúpia sladkosti - balíček sladkostí v sume : 4,00 €/1dieťa,
v rámci opekačky sa zakúpi občerstvenie - špekačky, chlieb, horčica, kofola, prítomní zároveň odporúčajú starostovi obce
zakúpiť aj gril na opekanie /uvedené výdavky premietnuť v rámci schváleného rozpočtového opatrenia č.4/2016/.
Po prerokovaní tohto návrhu bolo dohodnuté, že projekt : „Obec deťom - športový deň detí“ sa uskutoční v našej obci dňa
09.07.2016 /sobota/ o 16,00 hodine na tunajšom futbalovom ihrisku. Starosta obce zároveň požiadal všetkých prítomných
poslancov o pomoc pri organizovaní tohto športového podujatia.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 83/9/2016

K bodu 9. Športový deň detí:
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./ Informácie starostu obce o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu športu
na financovanie projektu pod názvom: „Obec deťom - športový deň detí“
b./ Predložený návrh na uskutočnenie projektu „Obec deťom – športový deň detí“ na deň 09.07.2016
so začiatkom o 16,00 hodine na tunajšom futbalovom ihrisku
2. Schvaľuje :
a./ Uskutočnenie projektu v obci pod názvom : „Obec deťom - športový deň detí“ dňa 09.07.2016
so začiatkom o 16,00 hodine na tunajšom futbalovom ihrisku
b./ Financovanie projektu: „Obec deťom - športový deň detí“ z vlastných zdrojov rozpočtu obce a za
podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja
c./ Športový deň detí spojený s opekačkou a s poskytnutím občerstvenia pre deti
d./ Zakúpenie sladkostí – balíček sladkostí pre deti vo výške : 4,00 € na 1 dieťa
e./ Použitie dotácie z NSK vo výške 350,00 € na nákup športového materiálu, športovej výstroje, ocenení
pre deti a ostatného potrebného materiálu, a to podľa predloženého projektu
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Hlasovanie:

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

K bodu 10. Rôzne, Diskusia :
V tomto bode starosta obce poukázal na dlhodobejšiu problematiku na ihrisku – ničenie majetku obce zo strany detí a mládeže
obce, ktoré navštevujú ihrisko – zničené siete okolo viacúčelového ihriska, sú poprepaľované oká od zapaľovačov, deti
a mládež tam chodia bez dozoru dospelých, navrhol by som zakúpiť na ihrisko aspoň jednu kameru a po získaní dôkazov dať
uhradiť škodu tomu, kto ju spôsobil, skutočne sa to nedá inak ustrážiť, ďalej mládež tam behá po streche kabín - sú tam
odtrhnuté elektrické káble, je tam 380 W, a môže sa tam niekomu niečo stať, a potom kto bude zodpovedný? Už minulý rok
tam boli odtrhnuté káble, dal som to opraviť, a už to je znovu všetko zničené, naozaj sa tam poškodzuje majetok a musí sa
s tým niečo robiť, lebo sa to tam úplne všetko zničí, ja viem, že nedá sa nikomu z nás, aby sme tam dennodenne vysedávali
a dávali na nich pozor, poprosil by som preto poslancov, aby pouvažovali nad tým, ako by sme mohli tomuto predísť, a či by
nebolo vhodné zakúpiť aspoň jednu kameru a ustrážiť to aspoň takýmto spôsobom
Juraj Rožek – treba to samozrejme riešiť, pokúsim sa zistiť, čo by bolo vhodné tam zakúpiť
Ing. Obšivanová – treba s tým niečo robiť, aby sa tam naozaj niekomu niečo nestalo a veď je to obecný majetok, čo si ho
necháme zničiť?
Ing. Obšivanová – požiadavka na zakúpenie aspoň dvoch krhiel na cintorín
Zo strany prítomných poslancov a občanov neboli žiadne iné pripomienky.

K bodu 11. Záver :
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,40 hod.

Zapísala: Burzová Renáta

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Juraj Rožek
Jozef Valko

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

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