Zápisnica
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 17. 03. 2017 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. 2016
4. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 2017
5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2016, správa HK obce o výsledkoch
kontrolnej činnosti za rok 2016
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017 a návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2017
7. Michal Uhlík – ţiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce /ţiadosť zo dňa 16.11.2016, vedená pod reg. zn.
416/016
8. Zuzana Švecová – ţiadosť o vyjadrenie k zmene poľnohospodárskej pôdy na stavebný pozemok
9. Návrh – celoobecné oslavy stavania mája
10. Slovak Telekom, a.s.– ponuka na prenájom časti pozemku – parc. č. 206 o výmere 100 m2, za účelom umiestnenia
základňovej stanice /stoţiaru
11. Rôzne, Diskusia
12. 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 : 5, a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. 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 Kucharovič ml.
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 122/13/2017
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 : 5 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. Schvaľuje :
a./ Program rokovania OZ bez ďalších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : Juraj Roţek, Jozef Kucharovič ml.
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová

1

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek, J. Kucharovič ml.. J. Hollan/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 5

K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia :
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2016,
plnenie uznesení – splnené vo všetkých bodoch /VZN obce po schválení zverejnené, uzatvorenie kúpno-predajnej
zmluvy s T. Hollanom - pozemok odpredaný, vyjadrenie k ţiadosti p. M. Uhlíka – menovaný bol písomne upovedomený,
inventarizácia k 31.12.2016 vykonaná /
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 123/13/2017
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 15.12.2016 – splnené vo všetkých bodoch

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek, J. Kucharovič ml.. J. Hollan/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 5

K bodu 3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 12. 2016 :
Starosta obce predloţil prítomným plnenie rozpočtu obce k 31.12.2016 . Zároveň oboznámil prítomných so stavom
finančných prostriedkov k 31.12.2016 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 31.12.2016. Zo strany poslancov neboli k plneniu rozpočtu obce ţiadne pripomienky a prítomní jednohlasne schvaľujú
plnenie rozpočtu obce a berú na vedomie stav FP k 31.12.2016 a správu IK o vykonanej inventarizácii bez pripomienok.
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 124/13/2017

K bodu 3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 12. 2016 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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1. Berie na vedomie :
a./ Predloţené plnenie rozpočtu obce a informácie o stave finančných prostriedkov k 31.12.2016
b./ Správu inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku obce k 31.12.2016
2. Schvaľuje :
Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2016 bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek, J. Kucharovič ml.. J. Hollan/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 5

K bodu 4. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 2017 :
Starosta obce predloţil prítomným na schválenie vypracovaný plán kontrolnej činnosti HK na obdobie 1. polroka 2017
/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 2017 bez pripomienok a bez ďalších
poţadovaných bodov na doplnenie.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 125/13/2017

K bodu 4. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 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:
Predloţený plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1.polrok 2017
2. Schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1.polrok 2017 bez pripomienok a bez ďalších doplňujúcich bodov

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek, J. Kucharovič ml.. J. Hollan/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 5

K bodu 5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok
2016, správa HK obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2016 :
Starosta obce predloţil prítomným správu o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany, ktorú vykonal
hlavný kontrolór obce dňa 23.02.2017 na OcU vo Vozokanoch, a to za IV. štvrťrok 2016. Zároveň predloţil prítomným
správu HK obce o kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2016 /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 2016 a správu HK obce
o kontrolnej činnosti za rok 2016.
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Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 126/13/2017

K bodu 5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok
2016, správa HK obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2016 :
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 o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2016
b./ Správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2016

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek, J. Kucharovič ml.. J. Hollan/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 5

K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017 a návrh rozpočtového opatrenia
č. 4/2017 :
Pracovníčka OcU predniesla prítomným rozpočtové opatrenie č. 1/2017 zo dňa 24.01.2017, č.2/2017 zo dňa 27.01.2017
a č. 3/2017 zo dňa 30.01.2017, upresnila z akého dôvodu boli tieto rozpočtové opatrenia vykonané. Oboznámila prítomných
aj o skutočnosti, ţe finančné prostriedky vynaloţené z rozpočtu obce na pohreb občana p. Jaroslava Šoku, boli zo strany
príbuzných obecnému úradu v plnej výške vrátené.
Starosta obce predloţil prítomným návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2017 na úpravu rozpočtu obce /predovšetkým úprava
poloţky telefónu, energie - plyn v kultúrnom dome, špeciálne sluţby, predaj pozemkov, vybudovanie detského ihriska zakúpenie preliezky/
Prítomní vzali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1/2017, 2/2017, 3/2017 a schvaľujú návrh rozpočtového opatrenia
č. 4/2017 na úpravu rozpočtu obce podľa predloţeného návrhu /RO obce tvoria prílohu tejto zápisnice/
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 127/13/2017

K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017 a návrh rozpočtového opatrenia
č. 4/2017 :

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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1. Berie na vedomie
a./ Zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1/2017, č. 2/2017 a č. 3/2017 v zmysle zásad rozpočtového
hospodárenia obce podľa predloţených návrhov uvedených v prílohe
b./ Predloţený návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2017
2. Schvaľuje:
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2017 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: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek, J. Kucharovič ml.. J. Hollan/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 5

K bodu 7. Michal Uhlík – žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce /žiadosť zo dňa
16.11.2016, vedená pod reg. zn. 416/016 :
Starosta obce otvoril bod 7. – pokračovanie prejednania ţiadosti p. Michala Uhlíka o odkúpenie pozemku, nakoľko táto
ţiadosť bola na minulom zasadnutí opätovne odročená. Upovedomil prítomných, ţe menovanému obecný úrad dňa
20.12.2016 zaslal písomnou formou vyjadrenie obce č. 2 k podanej ţiadosti /1.vyjadrenie zaslané dňa22.11.2016/ ,
a opakovane bol vyzvaný, aby doplnil svoju ţiadosť, a aby sa dostavil na obecný úrad za účelom upresnenia svojej ţiadosti,
najneskôr do stanoveného termínu podľa schváleného uznesenia, do 28.2.2017. Menovaný však do stanoveného termínu svoju
ţiadosť nedoplnil a na obecný úrad sa nedostavil.
Podľa schváleného uznesenia zo dňa 15.12.2016 - v prípade, ţe uvedená ţiadosť nebude menovaným upresnená a doplnená
v stanovenom termíne : do 28.2.2017, ţiadosť bude zamietnutá v plnom rozsahu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 128/13//2017
K bodu 7. Michal Uhlík – žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce /žiadosť zo dňa
16.11.2016, vedená pod reg. zn. 416/016 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

1.Berie na vedomie:
Podané informácie starostu obce o písomnom upovedomení – vyjadrení obce p. Michalovi Uhlíkovi,
bytom Vozokany č. 172 zo dňa 20.12.2016 k podanej ţiadosti, vedenú pod reg. zn. 416/016
a informácie o nepredloţení a nedoplnení ţiadosti zo strany ţiadateľa p. Michala Uhlíka k stanovenému
termínu
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2. zamieta :
Ţiadosť p. Michala Uhlíka, bytom Vozokany č. 172 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
/ţiadosť zo dňa 16.11.2016, vedená pod reg. zn. 416/016/ v plnom rozsahu, z dôvodu, ţe menovaný
obci Vozokany v stanovenom termíne nepredloţil poţadované doklady a neupresnil svoju ţiadosť
o odkúpenie pozemku

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek, J. Kucharovič ml.. J. Hollan/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 5

K bodu 8. Zuzana Švecová – žiadosť o vyjadrenie k zmene poľnohospodárskej pôdy na stavebný
pozemok :
Starosta obce predniesol prítomným ţiadosť p. Zuzany Švecovej, bytom Vozokany č. 139 o vyjadrenie k zmene
poľnohospodárskej pôdy na stavebný pozemok. Predloţil prítomným GP č. 226-012-2017 a upresnil, ţe sa jedná
o novovytvorenú parc. č. 373/22 o výmere 116 m2,/parcela sa nachádza za rodinným domom s. č. 182/ a na uvedenej parcele
chce menovaná postaviť hospodársku budovu.
p. Švecová Zuzana – upresnila prítomným poslancom svoju ţiadosť a vysvetlila skutočnosť z akého dôvodu bola ţiadosť
podaná
Zo strany prítomných k podanej ţiadosti neboli ţiadne pripomienky a schvaľujú zmenu druhu pozemku – parc. č. 373/22
o výmere 116 m2 v k. ú. Vozokany z ornej pôdy na zastavané plochy
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 129/13//2017
K bodu 8. Zuzana Švecová – žiadosť o vyjadrenie k zmene poľnohospodárskej pôdy na stavebný
pozemok :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

1. Berie na vedomie :
Ţiadosť p. Zuzany Švecovej, trvale bytom Vozokany č. 139 o vyjadrenie k zmene poľnohospodárskej
pôdy – parc. č. 373/22 o výmere 116 m2 za účelom výstavby hospodárskej budovy
2. Schvaľuje :
a./ Pouţitie pozemku podľa predloţeného GP č. 226-012-2017: parc.č. 373/22 v k. ú. obce Vozokany
o výmere 116 m2 na výstavbu hospodárskej budovy
b./ Zmenu druhu pozemku, parc.č. 373/22 v k. ú. obce Vozokany o výmere 116 m2 z ornej pôdy
na zastavané plochy
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Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek, J. Kucharovič ml.. J. Hollan/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 5

K bodu 9. Návrh – celoobecné oslavy stavania mája :
Starosta obce predloţil prítomným návrh na uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája tak ako po minulé roky, a to dňa
30.04.2017. 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 30.04.2017, starosta obce poţiadal poslancov OZ
o pomoc pri zabezpečení a uskutočnení stavania mája.
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 130/13/2017
K bodu 9. 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 30.04.2017
2. Schvaľuje:
Uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája v obci dňa 30.04.2017 spojené s poskytnutím občerstvenia pre
občanov obce - financovanie z rozpočtu obce
3. Doporučuje:
Starostovi obce organizačne a materiálovo zabezpečiť oslavy stavania mája v zmysle schváleného návrhu
celoobecných osláv na deň 30.04.2017

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek, J. Kucharovič ml.. J. Hollan/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 5
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K bodu 10. Slovak Telekom, a.s.– ponuka na prenájom časti pozemku – parc. č. 206 o výmere 100
m2, za účelom umiestnenia základňovej stanice /stožiaru/ :
Starosta obce predniesol prítomným ponuku spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na moţnosť uzatvorenia zmluvy na prenájom
časti pozemku – parc. č. 206 reg. „E“ v k. ú. Vozokany, vo výmere 100 m2, ktorá je vo vlastníctve obce, a to za účelom
umiestnenia základňovej stanice, stoţiaru s vykrývacími anténami a technologickým kontajnerom – verejnej mobilnej siete
Slovak Telekom , a.s. Oboznámil prítomných, ţe uvedenú ponuku predloţila firma MAVIX, s.r.o. Bratislava – ako zástupca
spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a v prípade záujmu zo strany obce o prenájom uvedenej časti pozemku, je potrebné vydať
predbeţný súhlas – vyjadrenie predbeţného záujmu o umiestnenie technologického zariadenia a anténneho systému pre
mobilné telefóny na uvedenom pozemku. Zároveň predloţil prítomným návrh nájomnej zmluvy a upovedomil prítomných,
ţe by chcel rokovať so zástupcami spoločnosti, predovšetkým ohľadne ponúknutej sumy za prenájom, nakoľko suma
1 000,00 € ročne za prenájom , ktorú spoločnosť ponúka je nízka a rokovať by som chcel aj ohľadne niektorých podmienok,
ktoré sú uvedené v návrhu nájomnej zmluvy. Starosta obce upovedomil, ţe na dnešnom zasadnutí sa neschvaľuje uţ
samotný zámer prenájmu pozemku, ale ide len o predbeţný súhlas, či by mala obec vlastne záujem o takúto ponuku.
Vyjadril svoj názor, ţe signál spoločnosti T-Comu je v našej obci naozaj slabý, a tento vykrývač by bol vhodný nielen pre našu
obec, ale aj pre blízke okolie
Starosta obce preto poţiadal prítomných o vyjadrenie sa k predloţenej ponuke:
- Juraj Roţek – bolo by to potrebné, aby to tu bolo, predovšetkým na skvalitnenie ţivota v našej obci , zlepší sa signál,
a existujúci zákazníci budú mať lepšie spojenie, naozaj ten signál tu nie je dobrý
- Ing. Obšivanová – bolo by to naozaj dobré, bolo by to v prospech našich občanov, ten signál tu je naozaj slabý
- Ing. Deanková – ja som ako občan tejto obce tieţ za to, aby sa vykrývač vybudoval, je to pre skvalitnenie sluţieb občanov,
naozaj tu nie je dobrý signál, dobrý signál tu má len operátor Orange
Po rozprave poslancov a prítomných hostí, dal starosta obce hlasovať na otázku :
„Kto je za vydanie tohto predbeţného súhlasu“
Hlasovanie bolo nasledovné :
Za : 0
Proti : 0
Zdrţal sa : 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek, J. Kucharovič ml.. J. Hollan/
Prítomných : 5
Starosta obce na základe uvedeného hlasovania konštatoval, ţe o predbeţnom súhlase obce na prenájom časti pozemku
– parc. č. 206 reg. „E“ o výmere 100 m2 pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. nebolo rozhodnuté z dôvodu, ţe všetci
prítomní poslanci sa zdrţali hlasovania. Nie je moţné preto vydať predbeţný súhlas obce, nakoľko nebolo o ňom rozhodnuté.
Uvedená ponuka bola poslancami OZ vzatá len na vedomie.

Uznesenie č. 131/13/2017

K bodu 10. Slovak Telekom, a.s.– ponuka na prenájom časti pozemku – parc. č. 206 o výmere 100
m2, za účelom umiestnenia základňovej stanice /stožiaru/ :
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 ponuku spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na moţnosť uzatvorenia zmluvy na prenájom časti pozemku
– parc. č. 206 reg. „E“ v k. ú. Vozokany, vo výmere 100 m2, ktorá je vo vlastníctve obce, a to za účelom
umiestnenia základňovej stanice, stoţiaru s vykrývacími anténami a technologickým kontajnerom – verejnej
mobilnej siete Slovak Telekom , a.s., ktorú predloţila firma MAVIX, s.r.o. Bratislava – ako zástupca spoločnosti
Slovak Telekom, a.s.
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K bodu 11. Rôzne, Diskusia :
V tomto bode programu neboli zo strany prítomných ţiadne pripomienky a dotazy.

K bodu 12. Záver :
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,30 hod.

Zapísala: Burzová Renáta

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Juraj Roţek
Jozef Kucharovič ml.

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

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