Zápisnica
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 16. 03. 2018 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
- voľba overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 12. 2017
4. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2017, správa HK obce o výsledkoch
kontrolnej činnosti za rok 2017
5. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 2018
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
7. Návrh – celoobecné oslavy stavania mája
8. Návrh starostu obce na zmenu rozsahu výkonu funkcie – vykonávanie funkcie starostu obce od 01.05.2018 na plný
pracovný úväzok
9. Ţiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti – 69 m2 z parc. č. 109 – ţiadatelia: Timotej Mikudík a Danica Petrikovičová,
ţiadosť vedená pod reg. zn. 91/018
10. Rôzne, Diskusia
11. Záver

Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice :
Rokovanie OZ otvoril Jaroslav Bazala, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a prítomných hostí - občanov
obce. Starosta obce konštatoval, ţe počet prítomných poslancov OZ k začiatku rokovania je : 3, a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Ospravedlnení poslanci : p. Juraj Hollan a Jozef Kucharovič ml.
Ospravedlnená neprítomnosť hlavného kontrolóra obce – rodinné dôvody.
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 Roţek a Jozef Valko
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 168/18/2018
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 : 3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. Schvaľuje :
a./ Program rokovania OZ bez ďalších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : Juraj Roţek, Jozef Valko
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová
Hlasovanie:

za: 3 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3
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K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia :
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 08.12.2017,
plnenie uznesení – splnené /VZN obce a rozpočet obce po schválení zverejnené, inventarizácia k 31.12.2017 vykonaná /
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 169/18/2018
K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
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 08.12.2017 – splnené vo všetkých bodoch

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 12. 2017 :
Starosta obce predloţil prítomným plnenie rozpočtu obce k 31.12.2017 . Zároveň oboznámil prítomných so stavom
finančných prostriedkov k 31.12.2017 na jednotlivých účtoch obce /materiály - plnenie rozpočtu obce, stav FP, boli
v písomnej forme odovzdané všetkým poslancom OZ 5 dní pre konaním zasadnutia a uvedené materiály tvoria súčasť tejto
zápisnice/. Zároveň predloţil prítomným zápis inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku a záväzkov
k 31.12.2017. Zo strany poslancov neboli k plneniu rozpočtu obce ţiadne pripomienky a prítomní jednohlasne schvaľujú
plnenie rozpočtu obce a berú na vedomie stav FP k 31.12.2017 a správu IK o vykonanej inventarizácii bez pripomienok.
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 170/18/2018

K bodu 3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 12. 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./ Predloţené plnenie rozpočtu obce a informácie o stave finančných prostriedkov k 31.12.2017
b./ Správu inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku obce k 31.12.2017
2. Schvaľuje :
Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2017 bez pripomienok
Hlasovanie:

za: 3 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3
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K bodu 4. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2017,
správa HK obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2017 :
Starosta obce predloţil prítomným správu o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany, ktorú vykonal
hlavný kontrolór obce dňa 01.02.2018 na OcU vo Vozokanoch, a to za IV. štvrťrok 2017. Zároveň predloţil prítomným
správu HK obce o kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2017 /správy o kontrolnej činnosti HK obce boli doručené všetkým
poslancom OZ a tvoria súčasť tejto zápisnice/. K uvedenému neboli zo strany prítomných ţiadne pripomienky a prítomní
berú na vedomie správu o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2017 a správu HK obce
o kontrolnej činnosti za rok 2017.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 171/18/2017

K bodu 4. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok
2017, správa HK obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2017 :
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 HK obce o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2017
b./ Správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2017

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 2018 :
Starosta obce predloţil prítomným na schválenie vypracovaný plán kontrolnej činnosti HK na obdobie 1. polroka 2018
/plán kontrolnej činnosti bol odovzdaný kaţdému poslancovi, a to 5 dní pred konaním riadneho zasadnutia OZ /
Plán kontrolnej činnosti bol vyvesený po dobu 15 dní na ÚTO a webovej stránke obce v zmysle zákona/.
Prítomní jednohlasne schvaľujú plán kontrolnej činnosti HK na obdobie 1. polroka 2018 bez pripomienok a bez ďalších
poţadovaných bodov na doplnenie.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 172/18/2018

K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. 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:
Predloţený plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1.polrok 2018
2. Schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1.polrok 2018 bez pripomienok a bez ďalších doplňujúcich bodov
Hlasovanie:

za: 3 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3
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K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 :
Starosta obce predniesol prítomným rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 29.01.2018, upresnil z akého dôvodu bolo toto
rozpočtové opatrenie vykonané /zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 bola vykonaná v zmysle zásad
rozpočtového hospodárenia obce/
Prítomní vzali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2018 bez pripomienok /RO obce tvorí prílohu tejto zápisnice/
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 173/18/2018

K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie :
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 v zmysle zásad rozpočtového hospodárenia obce podľa
predloţeného návrhu uvedeného v prílohe

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 7. Návrh – celoobecné oslavy stavania mája :
Starosta obce predloţil prítomným návrh na uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája tak ako po minulé roky, a to dňa
30.04.2018. Prítomní jednohlasne schvaľujú celoobecné oslavy stavania mája spojené s opekaním, poskytnutím občerstvenia
pre občanov obce /nealko nápoje, pivo, víno, chlieb, párky/ financované z rozpočtu obce. Celoobecné oslavy stavania mája
budú zabezpečené za spolupráce starostu obce a poslancov OZ, a to dňa 30.04.2018, starosta obce poţiadal poslancov OZ
o pomoc pri zabezpečení a uskutočnení stavania mája.
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 174/18/2018
K bodu 7. Návrh - Celoobecné oslavy stavania mája :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1. Berie na vedomie:
Predloţený návrh na uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája v obci dňa 30.04.2018
2. Schvaľuje:
Uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája v obci dňa 30.04.2018 spojené s poskytnutím občerstvenia pre
občanov obce - financovanie z rozpočtu obce
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3. Doporučuje:
Starostovi obce organizačne a materiálovo zabezpečiť oslavy stavania mája v zmysle schváleného návrhu
celoobecných osláv na deň 30.04.2018

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 8. Návrh starostu obce na zmenu rozsahu výkonu funkcie – vykonávanie funkcie starostu obce od
01.05.2018 na plný pracovný úväzok :
Starosta obce predniesol prítomným svoju ţiadosť na vykonávanie funkcie starostu obce na plný pracovný úväzok, a to od
01.05.2018 z nasledovných dôvodov :
- nakoľko tento rok je okrúhle výročie 1. písomnej zmienky obce, chcel by som zabezpečiť celoobecné oslavy tohto výročia,
uţ sme o tom hovorili, je však potrebné okolo toho chodiť, vybavovať a zabezpečovať veľa vecí, chcel by som vydať broţúru
obce, treba zháňať o obci rôzne informácie, a na polovičný úväzok sa nebudem môcť riadne tomu venovať. Veľmi by som
chcel, aby tieto oslavy boli uskutočnené v dôstojnom duchu. Chcel by som ďalej poopravovať miestne komunikácie v obci,
cesty sú v dezolátnom stave, finančné prostriedky máme, len je potrebné sa tomu naplno venovať, naplánované máme
v rozpočte aj iné investície: Dom smútku, vybudovanie časti cesty v lokalite IBV Hloţie a verte mi, naozaj sa to nedá všetko
stíhať pri polovičnom úväzku, nakoľko chodím aj do iného zamestnania. Nejde mi vôbec o peniaze, ale chcem sa týmto
veciam venovať naplno. Škoda, ţe tu nie sú ešte dvaja poslanci, ktorí by sa k tomu vyjadrili, ale nemohli sa dostaviť pre svoje
pracovné povinnosti a ospravedlnili sa
- Roţek Juraj – to nie sú len oslavy, ale sú tu veľké problémy v obci, a tieto problémy je treba riešiť, funkcia starostu je
náročná a ja súhlasím, aby starosta obce bol na plný úväzok
- Ing. Obšivanová – ja sa pripájam a súhlasím s navýšením úväzku, aj vzhľadom k tomu, ţe starosta obce má takéto plány
s obcou a navrhujem, aby bol na plný úväzok
- Valko Jozef – som za zvýšenie úväzku
Po rozprave poslancov, starosta obce poţiadal prítomných o hlasovanie na nasledovnú otázku :
„Kto je za zvýšenie úväzku starostu obce na plný pracovný úväzok od 01.05.2018“
Hlasovanie bolo nasledovné:
Za zvýšenie úväzku
Proti zvýšeniu úväzku
Zdrţali sa
Prítomných

:
:
:
:

3 /Ing. K. Obšivanová, J. Roţek, J. Valko/
0
0
3

Na základe uvedeného hlasovania, návrh starostu obce na zvýšenie úväzku od 01.05.2018 bol schválený.
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 175/18/2018
K bodu 8. Návrh starostu obce na zmenu rozsahu výkonu funkcie – vykonávanie funkcie starostu obce od
01.05.2018 na plný pracovný úväzok :
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Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
1. Berie na vedomie:

Predloţený návrh starostu obce p. Jaroslava Bazalu na zmenu rozsahu výkonu funkcie – vykonávanie
funkcie starostu obce Vozokany od 01.05.2018 na plný pracovný úväzok
2. Schvaľuje:
Rozsah výkonu funkcie starostu obce Vozokany p. Jaroslava Bazalu - vykonávanie funkcie starostu obce
na plný pracovný úväzok v termíne od 01.05.2018
Hlasovanie:

za: 3 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 9. Žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti – 69 m2 z parc. č. 109 – žiadatelia: Timotej Mikudík
a Danica Petrikovičová, žiadosť vedená pod reg. zn. 91/018 :
Starosta obce predniesol prítomným ţiadosť p. Timoteja Mikudíka, bytom Nemečky 166 a Danici Petrikovičovej, bytom
Hrušovany 362 zo dňa 12.02.2018, vedenej pod reg. zn. 91/018 o odkúpenie nehnuteľnosti - časti pozemku z parc. č. 109 –
ostatné plochy, v celkovej výmere 69 m2, ktorá je vo vlastníctve obce. Ţiadosť menovaných nahlas prítomným prečítal
a predloţil ju prítomným k nahliadnutiu spolu s mapkou, ktorá vyobrazuje skutočnosť a záber obecnej parcely, ktorú
vyhotovil geodet. Starosta obce zároveň bliţšie upresnil o akú parcelu sa priamo jedná, vysvetlil prítomným, ţe
menovaným ţiadateľom susednú parcelu - parc. č. 103 odpredal p. Ladislav Švec, ktorý podľa vyjadrenia sa p. Timoteja
Mikudíka ako nových vlastníkov neinformoval o skutočnosti, ţe oplotenie parc. č. 103 zasahuje do obecnej parcely č. 109.
Nový vlastník p. Mikudík Timotej prišiel na túto skutočnosť aţ pri samotnom zameraní pozemku, ktorý sa však uskutočnil
aţ po odkúpení od pôvodného vlastníka. Preto poţiadal prítomných o vyjadrenie sa.
- Juraj Roţek – podľa vyjadrenie p. Mikudíka vo svojej ţiadosti bol uvedený v omyl a v prvom rade nech si to vybaví
s pôvodným majiteľom, ktorý mu pozemok odpredal. Nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý uţ v súčasnosti obec vyuţíva
predovšetkým pre deti, obec do budúcna nemá záujem odpredať túto časť pozemku, je nám to ľúto, ale ţiadatelia si to
musia vyriešiť s pôvodným vlastníkom, ktorý im túto parcelu odpredal a zatajil túto skutočnosť a bola by škoda toho
pozemku, aby sa ho obec vzdala
- starosta obce – ţiaľ stala sa takáto vec, a noví vlastníci si to chcú vysporiadať a odkúpiť od obce
- Ing. Obšivanová – pozemok je v strede dediny, je tam detské ihrisko, a keď sa oplotenie odstráni tak ako má, deti budú
mať väčší priestor, a treba to riešiť s pôvodným vlastníkom, prečo pôvodný vlastník neinformoval kupujúceho, ţe
pozemok je oplotený v obecnej parcele, prečo si pozemok, ktorý kupoval nedal geometrický zamerať ešte pred jeho
odkúpením, nesúhlasím s odpredajom pozemku
Na základe rozpravy poslancov starosta obce dal hlasovať na otázku :
„ Kto je za schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti - časti pozemku – parc. č. 109 – ostatné plochy o výmere 69 m2“
Hlasovanie bolo nasledovné :
Za predaj nehnuteľnosti
:
Proti predaju nehnuteľnosti
:
Zdrţal i sa hlasovania
:
Počet prítomných pri hlasovaní :

0
3 /Ing. K.atarína Obšivanová, Juraj Roţek, Jozef Valko/
0
3

Na základe uvedeného hlasovania zámer predaja nehnuteľnosti – časť pozemku z parc. č. 109 – ostatné plochy o výmere
69 m2, nebol schválený.
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Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 176/18/2018
K bodu 9. Žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti – 69 m2 z parc. č. 109 – žiadatelia: Timotej Mikudík
a Danica Petrikovičová, žiadosť vedená pod reg. zn. 91/018 :

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 – časti pozemku, parc. č. 109 o výmere 69 m2, vedenú na LV obce č. 213
ako ostatné plochy, a to z dôvodu, ţe uvedený pozemok je vyuţiteľným pozemkom pre obec ako relaxačná
zóna
2. Zamieta:
Ţiadosť p. Timoteja Mikudíka, bytom Nemečky 166 a p. Danici Petrikovičovej, bytom Hrušovany 362,
o odkúpenie nehnuteľnosti – časti pozemku, parc. č. 109 o výmere 69 m2 – ostatné plochy, vedenú pod reg.
zn. 91/018, z dôvodu neschválenia zámeru predaja nehnuteľnosti

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 10. Rôzne, Diskusia :
- p. Juraj Roţek – ako to vyzerá s Telekomom vo veci plánovaného vykrývača ?
- starosta obce – v súčasnosti sa pracuje na dokumentácii v tejto veci, boli odovzdané doklady k územnému
konaniu, dokumentácia sa spracováva na spoločnom obecnom úrade – p. Medeková
- Ing. Obšivanová – informácie ohľadom zatvorenej predajne COOP Jednoty, vieme uţ kedy sa predajňa otvorí?
- starosta obce – zatiaľ nemáme ţiadne informácie o otvorení predajne, viem len to, ţe v čo najkratšom čase má
byť uskutočnená inventúra, mala by nastúpiť nová sila – p. Bečková Mariana, určite budem kontaktovať
p. Habaja - predsedu COOP Jednoty v tejto veci a poţiadam ho, aby sa predajňa čo najrýchlejšie znovu
otvorila, predovšetkým ide o starších občanov, pomáhame niektorým aspoň tak, ţe im nakupujeme čo
potrebujú
Zo strany prítomným poslancov a hostí neboli ţiadne iné pripomienky a dotazy.
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K bodu 11. 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:
Juraj Roţek
Jozef Valko

.

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

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