Zápisnica
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 25. 06. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

Návrh program zasadnutia OZ zverejnený dňa 18.06.2018 na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce:
1. Otvorenie
- voľba overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017, vysporiadanie prebytku hospodárenia obce za rok 2017 a stanovisko HK
k záverečnému účtu obce za rok 2017
4. Schválenie komunitného plánu sociálnych sluţieb 2018 – 2023 obce Vozokany
5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 1.štvrťrok 2018 – hlavný kontrolór obce, plán
kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2018
6. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 05. 2018
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, pouţitie FP rezervného fondu obce v roku 2018, návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2018
8. Športový deň detí v obci Vozokany
9. Voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018 - určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Vozokany na
nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie novozvoleného starostu obce – rozsah pracovného úväzku starostu obce na nasledujúce
volebné obdobie 2018 - 2022
11. Ţiadosť – p. Davide Dario, bytom Topoľčany, M. Benku 4660/29 o vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku
/reg. zn. 131/018
12. Rôzne, Diskusia
13. Záver

Prítomní :

podľa priloţenej 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. Jozef Valko.
Starosta konštatoval, ţe počet prítomných poslancov OZ k začiatku rokovania je : 4, a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia OZ a upovedomil prítomných, ţe dňa 21.06.2018
/uţ po termíne zverejneného návrhu programu zasadnutia OZ/ bola obecnému úradu predloţená ţiadosť p. Ladislava Šveca,
bytom Vozokany 139 pre obecné zastupiteľstvo – vysporiadanie pozemku p. č. 103 – ţiadosť vedená pod reg. zn. 218/018.
Nakoľko návrh programu zasadnutia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce uţ dňa 18.06.2018, poţiadal
prítomných o hlasovanie, či bude ţiadosť menovaného p. Ladislava Šveca ďalším bodom programu a návrh programu
zasadnutia bude zmenený o uvedenú ţiadosť. Preto dal hlasovať na otázku : „Kto je za zmenu návrhu programu zasadnutia
OZ s novým bodom programu - ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 vo veci vysporiadania pozemku – parc.
č. 103, vedenú pod reg. zn. 218/018“ .
Hlasovanie za zmenu programu zasadnutia OZ bolo nasledovné :
za : 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa : 0
prítomných : 4
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Na základe uvedeného hlasovania, návrh programu bol zmenený v nasledovnom znení :

1. Otvorenie
- voľba overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017, vysporiadanie prebytku hospodárenia obce za rok 2017 a stanovisko HK
k záverečnému účtu obce za rok 2017
4. Schválenie komunitného plánu sociálnych sluţieb 2018 – 2023 obce Vozokany
5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 1.štvrťrok 2018 – hlavný kontrolór obce, plán
kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2018
6. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 05. 2018
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, pouţitie FP rezervného fondu obce v roku 2018, návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2018
8. Športový deň detí v obci Vozokany
9. Voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018 - určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Vozokany na
nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie novozvoleného starostu obce – rozsah pracovného úväzku starostu obce na nasledujúce
volebné obdobie 2018 - 2022
11. Ţiadosť – p. Davide Dario, bytom Topoľčany, M. Benku 4660/29 o vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku
/reg. zn. 131/018
12. Ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 o vysporiadanie pozemku – parc. č. 103 – vedené pod reg .zn. 218/018
13. Rôzne, Diskusia
14. Záver

Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice: p. Juraj Hollan a Jozef Kucharovič ml.
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 177/19/2018
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. Neschvaľuje :
Návrh programu zasadnutia OZ, ktorý bol vyvesený dňa 18.06.2018 na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
Vozokany
3. Schvaľuje :
a./ Doplnenie programu o nový bod /bod 12./– ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 o vysporiadanie
pozemku – par. č. 103 – vedené pod reg. zn. 218/018
b./ Nový program rokovania OZ, ktorý je v nasledovnom znení :
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1. Otvorenie
- voľba overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017, vysporiadanie prebytku hospodárenia obce za rok 2017 a stanovisko HK
k záverečnému účtu obce za rok 2017
4. Schválenie komunitného plánu sociálnych sluţieb 2018 – 2023 obce Vozokany
5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 1.štvrťrok 2018 – hlavný kontrolór obce, plán
kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2018
6. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 05. 2018
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, pouţitie FP rezervného fondu obce v roku 2018, návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2018
8. Športový deň detí v obci Vozokany
9. Voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018 - určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Vozokany na
nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie novozvoleného starostu obce – rozsah pracovného úväzku starostu obce na nasledujúce
volebné obdobie 2018 - 2022
11. Ţiadosť – p. Davide Dario, bytom Topoľčany, M. Benku 4660/29 o vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku
/reg. zn. 131/018
12. Ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 o vysporiadanie pozemku – parc. č. 103 – vedené pod reg .zn. 218/018
13. Rôzne, Diskusia
14. Záver

c./ Overovateľov zápisnice : Juraj Hollan, Jozef Kucharovič ml.
d./ Zapisovateľku : Renáta Burzová

Hlasovanie: za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ :
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 16.03.2018 - splnené
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 178/19/2018
K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ :
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 16.03.2018 – splnené
Hlasovanie: za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4
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K bodu 3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017, vysporiadanie prebytku hospodárenia
obce za rok 2017 a stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2017 :
Starosta obce predloţil prítomným na schválenie Záverečný účet obce Vozokany za kalendárny rok 2017, ktorého návrh bol
riadne vyvesený pod dobu 15 dní na ÚTO a webovej stránke obce /návrh ZÚ vyvesený 13.03.2018/
Starosta obce poţiadal prítomného hlavného kontrolóra obce, aby predniesol jeho stanovisko k záverečnému účtu.
Hlavný kontrolór predniesol svoje stanovisko a odporúča OZ schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce
za rok 2017 bez výhrady /záverečný účet obce, stanovisko HK k záverečnému účtu boli odoslané kaţdému poslancovi
k preštudovaniu elektronicky 7 dní pred konaním zasadnutia OZ/.
Prítomní k predloţenému návrhu záverečnému účtu nemali ţiadne pripomienky, berú na vedomie stanovisko HK
k záverečnému účtu a schvaľujú záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrady. Pracovníčka obce p. Burzová vysvetlila,
ţe vzhľadom k tomu, ţe obec má za rok 2017 pre tvorbu rezervného fondu výsledok hospodárenia kladný, prebytok
rozpočtu v sume : 28 730,79 € 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 ţiadne iné fondy, a bude preúčtovaný v roku 2018, a to po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve,
riadne cez účty 221 a 261.
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 179/19/2018
K bodu 3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017, vysporiadanie prebytku hospodárenia
obce za rok 2017 a stanovisko HK k záverečnému účtu obce 2017 :
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./ Predloţený návrh záverečného účtu obce za rok 2017
b./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2017

2. Schvaľuje:
a./ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrady
b./ Prebytok hospodárenia v sume: 28 730,79 €, 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./ Pouţitie prebytku hospodárenia v sume : 28 730,79 € na tvorbu rezervného fondu obce.

Hlasovanie: za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4
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K bodu 4. Schválenie komunitného plánu sociálnych sluţieb 2018 – 2023 obce Vozokany :
Starosta obce predniesol prítomným na schválenie komunitný plán sociálnych sluţieb obce Vozokany na roky 2018 – 2023,
ktorý bol vypracovaný v súlade s § 80 písm. a) a písm. b) zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách, oboznámil
prítomných, ţe návrh komunitného plánu sociálnych sluţieb bol vyvesený na verejnú diskusiu dňa 30.05.2018,
pripomienkovaný nebol. Oboznámil prítomných, ţe komunitný plán bol vypracovaný externou firmou - RNDr. Radomír
Babiak, PhD., Spišská Stará Ves za cenu 110,00 € /podľa najniţšej cenovej ponuky/
Prítomní poslanci uvedené berú na vedomie bez pripomienok a schvaľujú Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Vozokany
na roky 2018-2023
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 180/19/2018

K bodu 4. Schválenie komunitného plánu sociálnych sluţieb 2018 – 2023 obce Vozokany :

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.

schvaľuje :
Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Vozokany na roky 2018 - 2023

Hlasovanie: za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 1.štvrťrok 2018
– hlavný kontrolór obce, plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2018 :
Starosta obce poţiadal prítomného hlavného kontrolóra obce, aby predloţil prítomným správu z vykonanej následnej
kontroly hospodárenia, ktorú vykonal dňa 7.5.2018 na OcU vo Vozokanoch, a to za obdobie k 31.03.2018.
Hlavný kontrolór obce predniesol uvedené správu a upovedomil prítomných, ţe kontrolou neboli zistené
ţiadne porušenia všeobecne záväzných predpisov /materiál HK – správu z vykonanej následnej finančnej kontroly bol
doručený e-mailovou poštou kaţdému poslancovi OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice/ K uvedenému neboli zo strany ţiadne
pripomienky a prítomní berú na vedomie predloţenú správu z vykonanej následnej kontroly hospodárenia obce
hlavného kontrolóra obce k 31.03.2018 bez pripomienok.
V tomto bode starosta obce predloţil prítomným na schválenie vypracovaný plán kontrolnej činnosti HK na obdobie
2. polroka 2018 /plán kontrolnej činnosti bol odovzdaný kaţdému poslancovi e-mailom, a to 7 dní pred konaním
riadneho zasadnutia OZ/. Starosta obce upovedomil prítomných o tom, ţe 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 2018 bez pripomienok a bez ďalších poţadovaných bodov na doplnenie.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 181/19/2018
K bodu 5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 1.štvrťrok 2018
– hlavný kontrolór obce, plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 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./ Správu z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia obce HK obce k 31.03.2018 bez pripomienok
b./ Predloţený návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2018 bez pripomienok a bez
ďalších poţadovaných bodov na doplnenie
2. Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2.polrok 2018 podľa predloţeného návrhu

Hlasovanie: za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 6. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 05. 2018 :
Starosta obce predloţil prítomným plnenie finančného rozpočtu obce k 31.05.2018 /plnenie rozpočtu obce bolo odovzdané
v písomnej forme kaţdému poslancovi 7 dní pred konaním zasadnutia/ a oboznámil prítomných o stave finančných
prostriedkov obce k 31.05.2018.
K uvedenému bodu neboli ţiadne pripomienky zo strany prítomných a prítomní poslanci uvedené berú na vedomie
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 182/19/2018

k bodu 6. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 05. 2018 :
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 31.05.2018 bez pripomienok

Hlasovanie: za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4
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K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, pouţitie FP rezervného fondu obce v roku 2018, návrh
rozpočtového opatrenia č. 3/2018 :

-

Starosta obce predniesol prítomným rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zo dňa 31.05.2018, upresnil z akého dôvodu bolo toto
rozpočtové opatrenie vykonané /zmena rozpočtu bola vykonaná v zmysle zásad rozpočtového hospodárenia obce/
Prítomní vzali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2018 bez pripomienok a RO obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce v tomto bode predniesol prítomným na schválenie návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2018, a predniesol svoje
poţadavky, ktoré sú zahrnuté v rámci uvedeného rozpočtového opatrenia. V návrhu rozpočtového opatrenia oponoval
predovšetkým s uskutočnením investičných zámerov, ktoré uţ boli schválené v rozpočte na rok 2018, a to : „Rekonštrukcia
a modernizácia spevnených plôch pred Domom smútku – 2. časť“ , „Vybudovanie časti miestnej komunikácie v lokalite IBV
Hloţie“a Vybudovanie časti daţďovej kanalizácie na parc. č. 757. Zároveň predloţil prítomným návrh na uskutočnenie
nového investičného zámeru v roku 2018: „ Rekonštrukcia a modernizácia MK – p. č. 73/1 a 284, ktorý by bol financovaný
z prostriedkov rezervného fondu obce, zhruba vo výške 30 000,00 €. Uvedenú rekonštrukciu MK odôvodnil tým, ţe celá
cesta je zlá, je vo veľmi zlom technickom stave, rekonštrukcia by mala zhruba 512 m, t.j. 2 218,60 m2 /od domu p. Ing. Hulu
po rodinný dom p. Uhlíka/. Upovedomil prítomných, ţe boli vypracované ţiadosti o predloţenie cenových ponúk – zadanie
zákazky, a to v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- J. Kucharovič ml. – cesta pred Ing. Hulom je zlá, som za uskutočnenie zámeru
- Ing. Obšivanová – financovanie je v súlade so zákonom?
- Starosta obce – všetko je v súlade so zákonom
Prítomní s uvedeným súhlasia, cesta je vo veľmi dezolátnom stave, predloţený návrh treba zrealizovať, nakoľko finančné
prosrtiedky v rezervnom fonde sú postačujúce.
Pracovníčka obce bliţšie vysvetlila a metodicky usmernila prítomných o pouţití finančných prostriedkoch rezervného fondu
obce, a na čo sa môţe rezervný fond pouţiť.
- Starosta obce - cesty v obci sú zlé, v zlom technickom stave, nedá sa však urobiť všetko naraz, ale postupne, a to
podľa finančných moţností obce. Poţiadali sme aj o dotáciu na opravy MK v obci, ak bude dotácia poskytnutá, jednotlivé časti
ciest sa budú postupne opravovať. Cesty neboli opravované x rokov, je tu taká moţnosť, kaţdý rok sa šetrili peniaze, tak nech
sa cesta zrekonštruje, keď je tu tá moţnosť.
V návrhu RO č. 3/2018 poţiadal aj o zmeny na príjmových a výdavkových poloţkách beţného rozpočtu obce. S uvedeným
predloţeným návrhom RO č. 3/2018 prítomní súhlasia a jednohlasne schvaľujú pouţitie rezervného fondu obce na
uskutočnenie investičníýh zámerov obce nasledovne :
Rekonštrukcia a modernizácia spevnených plôch pred Domom smútku – 2. časť : 8 000,00 €
Vybudovanie časti miestnej komunikácie v lokalite IBV Hloţie : 12 000,00 €
Vybudovanie časti daţďovej kanalizácie na parc č. 757 : 10 000,00 €
Rekonštrukcia a modernizácia MK – parc. č. 73/1 a 284 o výmere 2 218,60 m2 /512 m/ : 30 000,00 €
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 183/19/2018

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, pouţitie FP rezervného fondu obce v roku 2018, návrh
rozpočtového opatrenia č. 3/2018 :
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./ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 zo dňa 31.05.2018 v zmysle zásad rozpočtového
hospodárenia obce podľa predloţeného návrhu uvedeného v prílohe
b./ Predloţený návrh na uskutočnenie investičných zámerov obce, financovaných z rezervného fondu obce :
- Rekonštrukcia a modernizácia spevnených plôch pred Domom smútku – 2. časť
- Vybudovanie časti miestnej komunikácie v lokalite IBV Hloţie
- Vybudovanie časti daţďovej kanalizácie na parc č. 757
- Rekonštrukcia a modernizácia MK – parc. č. 73/1 a 284 o výmere 2 218,60 m2 /512m/
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2. Schvaľuje :
a./ Uskutočnenie investičných zámerov financovaných z rezervného fondu obce :
- Rekonštrukcia a modernizácia spevnených plôch pred Domom smútku – 2. časť
- Vybudovanie časti miestnej komunikácie v lokalite IBV Hloţie
- Vybudovanie časti daţďovej kanalizácie na parc č. 757
- Rekonštrukcia a modernizácia MK – parc. č. 73/1 a 284 o výmere 2 218,60 m2 /512m/
b./ Pouţitie rezervného fondu obce vo výške : 8 000,00 € na uskutočnenie investičného zámeru:
„Rekonštrukcia a modernizácia spevnených plôch pred Domom smútku – 2. časť“
c./ Pouţitie rezervného fondu obce vo výške : 12 000,00 € na uskutočnenie investičného zámeru:
„Vybudovanie časti miestnej komunikácie v lokalite IBV Hloţie“
d./ Pouţitie rezervného fondu obce vo výške : 10 000,00 € na uskutočnenie investičného zámeru:
„Vybudovanie časti daţďovej kanalizácie na parc č. 757“
e./ Pouţitie rezervného fondu obce vo výške : 30 000,00 € na uskutočnenie investičného zámeru:
„Rekonštrukcia a modernizácia MK – parc. č. 73/1 a 284 o výmere 2 218,60 m2 /512m/“
f. / Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018 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. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 1 /J. Hollan/
prítomných : 4

K bodu 8. Športový deň detí v obci Vozokany :
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: 500,00 €.
V rámci schváleného projektu sú tieto FP účelovo určené a môţu sa tieto finančné prostriedky pouţiť len na zakúpenie
športového materiálu, športovej výstroje, rôzne ceny a ocenenia pre deti, príprava priestorov. 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, ţe sa pre deti zakúpia sladkosti, zhruba pre 65 detí, v rámci opekačky sa zakúpi
občerstvenie - špekačky, chlieb, horčica, kofola, nealko – financované z rozpočtu obce – vlastné prostriedky obce zhruba
do 500,00 €. Po prerokovaní tohto návrhu bolo dohodnuté, ţe projekt : „Obec deťom - športový deň detí“ sa uskutoční v našej
obci dňa 14.07.2018 /sobota/ na tunajšom futbalovom ihrisku. Starosta obce zároveň poţiadal všetkých prítomných
poslancov o pomoc pri organizovaní tohto športového podujatia.
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :
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Uznesenie č. 184/19/2018

K bodu 8. Športový deň detí v obci Vozokany :
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./ Predloţený návrh na uskutočnenie projektu „Obec deťom – športový deň detí“ na deň 14.07.2018
2. Schvaľuje :
a./ Uskutočnenie projektu v obci pod názvom : „Obec deťom - športový deň detí“ dňa 14.07.2018
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, výdavky spojené so zakúpením
sladkostí pre deti a výdavky spojené so zabezpečením občerstvenia budú hradené z vlastných
prostriedkov rozpočtu obce, a to do výšky 500,00 €
d./ Pouţitie dotácie z NSK vo výške 500,00 € na nákup športového materiálu, športovej výstroje, ocenení
pre deti a ostatného potrebného materiálu, a to podľa predloţeného projektu

Hlasovanie: za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 9. Voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018 - určenie počtu poslancov obecného
zastupiteľstva obce Vozokany na nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 :
Starosta obce oboznámil prítomných s konaním volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať v novembri 2018
/termín konania volieb nebol ešte k dnešnému dňu vyhlásený/, povinnosťou OZ v zmysle zákona o voľbách do orgánov
samosprávy obce, je určiť počet volených poslancov OZ, a to podľa počtu obyvateľov obce, obec Vozokany : 343 obyvateľov,
a počet poslancov pre našu obec môţe byť v rozsahu 3-5 poslanci, preto poţiadal o predloţenie návrhov na určenie počtu
poslancov. Prítomní jednohlasne navrhujú schváliť počet poslancov tak, ako to bolo doposiaľ, a to v počte : 5 poslancov
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 185/19/2018

K bodu 9. Voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018 - určenie počtu poslancov obecného
zastupiteľstva obce Vozokany na nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 :
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Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p. na celé nasledujúce volebné
obdobie : 2018 – 2022 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Vozokany : 5 poslancov, ktorí budú
zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Hlasovanie: za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 10. Určenie rozsahu výkonu funkcie novozvoleného starostu obce – rozsah pracovného
úväzku starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 :
Starosta obce oboznámil prítomných o povinnosti obecného zastupiteľstva, určiť rozsah výkonu funkcie novozvoleného
starostu obce – a to rozsah pracovného úväzku na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022, tento rozsah úväzku musí byť
určený v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z .n .p., a to najneskôr 90 dní pred konaním volieb do orgánov
samosprávy obcí . Týmto poţiadal prítomných o podanie návrhov k stanoveniu pracovného úväzku.
- J. Roţek – pokiaľ sa má starosta venovať obci naplno, mal by byť na plný pracovný úväzok, nech sa v obci robí poriadne,
viem, ţe sa na polovičný úväzok šetria finančné prostriedky, ale starosta by mal vykonávať funkciu na plný pracovný
úväzok, nech sa poriadne venuje obci, to je môj názor
- Ing. Obšivanová – len či to bude pre obec finančne vychádzať, viem ušetrili sa financie, odzrkadlilo sa to na finančnej
situácii obce, ţe bol starosta doteraz na polovičný úväzok, ja som za polovičný úväzok
- J. Hollan – ušetrili sa peniaze tým, ţe bol starosta na polovičný úväzok, je to vidieť, keď sa to zvládlo doteraz
- J. Kucharovič ml. – vţdy sa dá úväzok upraviť v priebehu volebného obdobia na návrh starostu
Po rozprave poslancov starosta obce dal hlasovať na otázku : „Kto je za to, aby novozvolený starosta obce vykonával funkciu
na polovičný úväzok?“
Hlasovanie bolo nasledovné :
Za polovičný úväzok : 4
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

/Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./

Na základe uvedeného hlasovania bol rozsah výkonu funkcie novozvoleného starostu obce Vozokany pre
nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 schválený na polovičný úväzok : výkon pracovného úväzku na 50%
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 186/19/2018

K bodu 10. Určenie rozsahu výkonu funkcie novozvoleného starostu obce – rozsah pracovného
úväzku starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 :
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Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i.) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p. na celé nasledujúce
volebné obdobie : 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Vozokany takto :

vykonávanie funkcie starostu obce v skrátenom rozsahu : na čiastočný úväzok : 50 %.

Hlasovanie: za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 11. Ţiadosť – p. Davide Dario, bytom Topoľčany, M. Benku 4660/29 o vysporiadanie
vlastníckeho práva k pozemku /reg. zn. 131/018 :
Starosta obce predniesol prítomným ţiadosť p. Davide Daria, bytom Topoľčany, M. Benku 4660/29 o vysporiadanie
vlastníckeho práva k pozemku. Upovedomil prítomných, ţe p. Davide Dariovi obec zaslala oznámenie o termíne konania
zasadnutia OZ /oznámenie odoslané 18.6.2018/, kde sa bude jeho ţiadosť prerokovávať, menovaný sa však na dnešné
zasadnutie OZ nedostavil, preto bliţšie informoval prítomných o tomto probléme:
Obec ešte dňa 18.11.2007 uzatvorila s p. Davide Dariom kúpnu zmluvu, kde menovaný p. Davide Dario odpredal obci
Vozokany svoje parcely : par.č. 280/21 a 280/41, oba pozemky boli v celkovej výmere 600 m2, a to za cenu 100,00 SK za m2,
t. j. za 60 000,00 Sk – 1 991,64 € /rozhodnutie o povolení vkladu v prospech obce bolo vydané dňa 15.2.2008/ Tieto parcely
obec odkúpila od menovaného za účelom, ţe pozemky budú slúţiť ako prístupová cesta k rodinným domom pri M. Uhlíkovi.
V kúpnej zmluve bola cena za odpredaj pozemkov dohodnutá, ako vysporiadanie započítania pohľadávok, a to tak, ţe obec
menovanému dá obecný pozemok, ktorý bude vytvorený a rozparcelovaný novým geometrickým plánom, a to v lokalite IBV
Hloţie vo výmere 600 m2. Nakoľko sa menovanému ku dňu podania jeho ţiadosti nevydal ţiadny pozemok zo strany obce,
menovaný si podal ţiadosť o toto vysporiadanie dňa 23.03.2018. Starosta obce upovedomil prítomných, ţe v tejto veci bol
u dvoch právnikoch na odbornú konzultáciu – u p. Mgr. Ladislava Briestenského a u p. JUDr. Slávika, ktorí mu jednoznačne
potvrdili, ţe toto vysporiadanie uţ nie je moţné, nakoľko je uţ premlčaná doba - menovaný p. Davide Dario sa mal uchádzať
o vysporiadanie a o vydanie pozemku do troch rokov od uzatvorenej kúpnej zmluvy, čo však neurobil. Právnici ako riešenie
pre obec, predovšetkým z morálneho hľadiska k človeku, ktorý dal svoje pozemky uţ do vlastníctva obce /obec ich má
zapísané na LV č. 213 uţ 10 rokov/ odporúčajú obci menovaného aspoň finančne odškodniť. Nakoľko sa jedná o skutočnosť,
ţe p. Davide Dario skutočne v roku 2007 odpredal svoje pozemky v celkovej výmere 600 m2 do vlastníctva obce, a to za
cenu 1 991,64 € /60 000,00 Sk/ a obec záväzok k nemu k dnešnému dňu nevysporiadala ani finančne, ani vydaním nového
pozemku /záväzok voči menovanému je vedený aj v účtovníctve obce/, z morálneho hľadiska by bolo zo strany obce dobré
a vhodné vyplatiť finančnú čiastku menovanému, a to podľa kúpnej zmluvy zo dňa 18.11.2017. Starosta zároveň vysvetlil
prítomným, ţe menovanému vydať pozemok vo výmere 600 m2 je komplikovanejšie, nakoľko pozemky, ktoré sú
rozparcelované v lokalite IBV Hloţie sú vo väčšinou vo výmere 800 – 1206 m2 , ani jeden nie je vo výmere 600 m2, preto by
musela dať obec geometricky rozčleniť napr. najväčšiu parcelu, ktorá má výmeru 1206 m2, a to na dve parcely a s tým by boli
značné náklady obce.
- Ing. Obšivanová – ja som za finančné vysporiadanie
- J. Roţek – ja som tieţ za finančné vysporiadanie
- J. Hollan – pre obec je to najvýhodnejšia ponuka pre neho
- starosta obce – ja som bol za ním viac krát, ţiaľ nevysporiadal si to, ale chcem, aby sa obec k nemu zachovala fér, hlavne
z toho morálneho hľadiska, pretoţe uţ obec má pozemky vo svojom vlastníctve
Na základe uvedených skutočností a po rozprave poslancov, prítomní poslanci jednohlasne schvaľujú vysporiadanie
vlastníckeho práva s p. Davidem Dariom za prevod pozemkov do vlastníctva obce – parc. č. 280/21 o výmere 300 m2
parc. č. 280/41 o výmere 300 m2, ktoré boli do vlastníctva obce prevedené dňa 15.2.2008, a to finančným vysporiadaním –
vyplatením sumy vo výške 1 991,64 €, a to podľa ceny uvedenej v kúpnej zmluve zo dňa 18.11.2007.
Finančné vysporiadanie bude vyrovnané z beţného rozpočtu obce – schválená poloţka vo výške 2 000,00 € bude zahrnutá
a premietnutá v rámci schváleného rozpočtového opatrenia č.3/2018.
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :
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Uznesenie č. 187/19/2018

K bodu 11. Ţiadosť – p. Davide Dario, bytom Topoľčany, M. Benku 4660/29 o vysporiadanie
vlastníckeho práva k pozemku /reg. zn. 131/018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n .p.
Schvaľuje :
a./ Vysporiadanie vlastníckeho práva s p. Davidem Dariom, bytom Topoľčany, M. Benku 4660/29 za prevod pozemkov
do vlastníctva obce – parc. č. 280/21 o výmere 300 m2 a parc. č. 280/41 o výmere 300 m2, ktoré boli do vlastníctva obce
Vozokany prevedené dňa 15.02.2008, a to finančným vysporiadaním – vyplatením sumy vo výške 1 991,64 €, a to podľa
ceny uvedenej v kúpnej zmluve zo dňa 18.11.2007.
b. / Finančné vysporiadanie bude vyrovnané z beţných výdavkov rozpočtu obce – schválená poloţka vo výške : 1 992,00 €
bude zahrnutá a premietnutá v rámci schváleného rozpočtového opatrenia č. 3/2018.

Hlasovanie: za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 12. Ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 o vysporiadanie pozemku – parc. č.
103 – vedené pod reg .zn. 218/018 :
Starosta obce predniesol prítomným ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139, o vysporiadanie pozemku
- parc. č. 103, a to formou zámeny. Vysvetlil bliţšie, ţe podľa predloţenej ţiadosti by sa jednalo o vysporiadanie časti
pozemku, parc. č. 109, ktorá je vo vlastníctve obce, a v ktorej má menovaný prihradené a oplotené vo výmere 69 m2.
Menovaný p. Ladislav Švec navrhuje uvedených 69 m2 , ktoré má zahradené oplotením v obecnom pozemku – v p. č. 109,
zameniť za časť pozemku – parc. č. 103 o výmere 79 m2, ktorá je vo vlastníctve menovaného.
Starosta obce upovedomil prítomných, ţe pokiaľ by sa rozhodli pre vysporiadanie vlastníckeho práva formou zámeny, postup
vysporiadania je totoţný ako pri predaji– schválenie zámeru a podobne.
V tomto bode programu vystúpili aj prítomní p. Ladislav Švec a p. Zuzana Švecová, ktorí upresnili zámer svojej ţiadosti
a vysvetlili, prečo majú zahradených 69 m2 aţ v obecnom pozemku /po dohode s bývalým MNV/ Zároveň upovedomili
prítomných aj o inej alternatíve vysporiadania pozemku /pokiaľ by obec nepristúpila na zámenu pozemkov/ a to, aby obec
odkúpila ich pozemok – celú parcelu číslo 103 vo výmere 532 m2, ktorá susedí s obecnou parcelou – parc. č. 109, a to za
sumu 7 000,00 € a môţe ju obec vyuţívať pre verejné účely, napr. vybudovanie väčšieho detského ihriska.
Po rozprave poslancov bolo navrhnuté, aby sa uvedená ţiadosť odročila na prerokovanie na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva, aby sa zistil aký je skutkový stav oboch parciel. Prítomní poslanci odporúčajú starostovi obce zistiť skutkový
stav uvedených parciel a moţnosť vysporiadania vlastníckeho práva k pozemku napr. formou zámeny, nakoľko sa tam
nachádza parcela, ktorá je vo vlastníctve štátu /potok/.
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 188/19/2018

K bodu 12. Ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 o vysporiadanie pozemku – parc. č.
103 – vedené pod reg .zn. 218/018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n .p.

1. Berie na vedomie :
Predloţenú ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 o vysporiadanie vlastníckeho práva k časti
pozemku - parc. č. 103 – záhrada o výmere 79 m2, ktorá je vo vlastníctve menovaného ţiadateľa, a k časti
pozemku –parc. č. 109 – ostatné plochy o výmere 69 m2, ktorá je vo vlastníctve obce Vozokany, a to formou
zámeny uvedených pozemkov, ţiadosť vedená pod reg. zn.218/018
2. Odročuje :

Prejednanie ţiadosti p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 vo veci vysporiadania vlastníckeho
práva k časti pozemku – parc. č. 103 – záhrada o výmere 79 m2, ktorá je vo vlastníctve menovaného
ţiadateľa, a k časti pozemku – parc. č. 109 – ostatné plochy o výmere 69 m2, ktorá je vo vlastníctve
obce, a to formou zámeny uvedených pozemkov, vedené pod reg. zn. 218/018 na najbliţšie
zasadnutie OZ
3. Odporúča :
Starostovi obce zistiť skutkový stav parciel – parc. č. 103 – záhrada a parc. č. 109 – ostatné plochy, k. ú.
Vozokany a moţnosti vysporiadania vlastníckeho práva k uvedeným pozemkom, zistené skutočnosti
predloţiť na prerokovanie na najbliţšie zasadnutie OZ

Hlasovanie: za: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 13. Rôzne, Diskusia :
Zo strany prítomných boli nasledovné dopyty a pripomienky :
- M. Prokeš – chcel by som podať sťaţnosť na vlastníka osobného motorového vozidla zn. Porsche, bratislavská značka,
strašný zvuk auta, hlavne večer, okolo 23,00 hod., a to kaţdý deň, chodí veľmi rýchlo v obci, to sa uţ nedá počúvať, to je
hrozné
- Starosta obce – treba to riešiť s políciou, ja to nemôţem riešiť, ale skúsim mu osobne dohovoriť, keď uţ nám je známe kto
je ten vodič auta
- P. Prokeš – do budúcna obec neplánuje vybudovať parkovisko pri cintoríne?
- Starosta obce – sú tam súkromné pozemky, nie je to obecný majetok, a obec nemôţe investovať financie do cudzieho
majetku, viem, ţe by to tam bolo dobré
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M. Prokeš – budú sa ešte opravovať cesty? Čo sa pred časom opravovali výtlky v obci , nie je to vôbec dobre urobené
Starosta obce – výtlky sme museli dať urobiť, bolo to nevyhnutné riešenie, robili to pracovníci Správy a údrţby ciest Nitra
– pobočka Topoľčany, budem to reklamovať, uţ som hovoril – dali sme ţiadosť na dotáciu z MF SR na opravu ciest, nedá
sa všetko robiť naraz, a hlavne keď nie je dostatok financií, uznajte to aj vy, treba to postupne, treba zasa našetriť peniaze,
a postupne sa môţe robiť, ohľadne cesty pri bytovkách som jednal s p. Mikušom a s p. Gabrišom – zo spoločnosti Lesy
SR, ţe ak sa s tými cestami nebude niečo robiť z ich strany, dáme tam zákaz vjazdu nákladných áut, pretoţe tie ťaţké autá,
ktoré vozia drevo, rozbíjajú celú cestu, prisľúbili, ţe sa to bude riešiť
J. Roţek – osadenie dopravného zrkadla pri dome p. Bednára, bolo by to moţné? Je to tam nebezpečné, ak by boli navyše
nejaké peniaze, mohlo by sa tam kúpiť dopravné zrkadlo, určite by to bolo dobré, zvýšila by sa tým bezpečnosť na tej
kriţovatke, aby tam zas nedošlo k nejakej zráţke áut
Starosta obce – môţu sa časom vyčleniť na to peniaze

Zo strany prítomným poslancov a hostí neboli ţiadne iné pripomienky a dotazy.

K bodu 14. Záver :
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,05 hod.

Zapísala: Burzová Renáta

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Juraj Hollan
Jozef Kucharovič ml.

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

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