Zápisnica
zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 20. 10. 2017
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 25.08.2017
3. Návrh - Celoobecné oslavy Mikuláša, posedenie pre dôchodcov k Úcte k starším
4. Rozpočtové opatrenia obce č. 7/2017 a 8/2017, návrh rozpočtového opatrenia č. 9/2017
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – parc. č. 66/8, Ing.Samuel Vráblik, bytom Piešťany, Zavretý kút 42/16
– vedené pod reg. zn. 184/017 – pokračovanie vo veci vysporiadania nehnuteľnosti - schválenie prevodu
nehnuteľnosti a určenie podmienok predaja nehnuteľnosti po zverejnení zámeru predaja nehnuteľnosti
6. MAVIX, s.r.o. Bratislava – spln. zástupca firmy Slovak Telekom a.s.– žiadosť o prenájom časti pozemku
– parc. č. 206 o výmere 100 m2, za účelom umiestnenia základňovej stanice /stožiaru/- vedené pod reg. zn.131/017
– pokračovanie vo veci podanej žiadosti – návrh na schválenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti
7. Rôzne, Diskusia
8. Záver

Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice :
Rokovanie OZ otvoril Jaroslav Bazala, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov. Starosta konštatoval,
že počet prítomných poslancov OZ k začiatku rokovania je : 5, a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ – program bol schválený bez ďalších doplňujúcich bodov zo strany
prítomných. Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice: Juraj Rožek a Jozef Valko
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 151/16/2017
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 Rožek a Jozef Valko
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová
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Hlasovanie:

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

K bodu 2. Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 25.08.2017 :
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 25.08.2017, plnenie uznesení – splnené
/zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti - parc. č. 66/8, nadobúdateľ : Ing. Samuel Vráblik, zámer bol zverejnený po dobu
15 dní na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce Vozokany /
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 152/16/2017
K bodu 2. Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 25.08.2017
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 25.08.2017 – splnené

Hlasovanie:

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

K bodu 3. Návrh - Celoobecné oslavy Mikuláša, posedenie pre dôchodcov k Úcte k starším :
Starosta obce predložil prítomným návrh na uskutočnenie celoobecných osláv v obci k sv. Mikulášu a posedenie pre
Dôchodcov obce pri príležitosti k Úcte k starším – tak ako po minulé roky. Upovedomil prítomných, že deti obce si chcú
pripraviť program a okrem iného by chcel zabezpečiť kultúrny program aj dodávateľským spôsobom, ako aj pre deti,
tak aj pre dôchodcov, niečo podobné, ako bolo minulý rok/
Oboznámil prítomných s počtom dôchodcov – jubilantov 60 a 80 - ročných v počte 12 jubilantov, s počtom detí a s počtom
dôchodcov obce – starobní a invalidní dôchodcovia v počte asi 70 . Informoval prítomných, čo sa kupovalo po minulé roky,
a v akých výškach. Preto požiadal prítomných o vyjadrenie sa, respektíve o predloženie iných návrhov. Po rozprave k tomuto
bodu, prítomní jednohlasne schvaľujú nasledovné:
- uskutočnenie celoobecných osláv Mikuláša a posedenie pre dôchodcov dňa 02.12.2017
- zabezpečenie kultúrno - spoločenského programu aj dodávateľským spôsobom
- zakúpenie balíčkov pre deti na Mikuláša – balíček v hodnote : 6,00 €/1 dieťa
- zakúpenie vecných darov – jubilantom: 60, 80 – ročným, vecný dar do 20,00 €/1jubilant
- zakúpenie darčekov dôchodcom obce /starobným, invalidným/ - napr. kalendár, salónky a pod., podľa zváženia, ak by to
bolo možné aj formou poskytnutia darčekovej poukážky na nákup v COOP Jednota, vecný dar v hodnote zhruba : 7,00 €/1
dôchodca
- posedenie pre dôchodcov obce s poskytnutím občerstvenia
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Výdavky na celoobecné oslavy Mikuláša a posedenia pre dôchodcov budú financované z rozpočtu obce z vlastných zdrojov
/premietnuté v rozpočtovom opatrení č.9/2017/
Zároveň upovedomil prítomných o uzatvorenej zmluve s NSK o poskytnutí dotácie na podporu kultúry, a to na financovanie
projektu : „Obec Vozokany dôchodcom – Úcta k starším“ vo výške : 700,00 €.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 153/16/2017
k bodu 3. Návrh – Celoobecné oslavy Mikuláša, posedenie pre dôchodcov k Úcte k starším
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1.Berie na vedomie:
a./ Predložený návrh na uskutočnenie celoobecných osláv sv. Mikuláša a posedenia pre dôchodcov obce
pri príležitosti Úcty k starším v mesiaci december 2017
b./ Uzatvorenie zmluvy s NSK o poskytnutí dotácie z NSK Nitra na podporu kultúry, financovanie projektu
„Obec Vozokany dôchodcom – Úcta k starším“ vo výške: 700,00 €
2. Schvaľuje :
a./ Uskutočnenie celoobecných osláv sv. Mikuláša a posedenie pre dôchodcov obce pri príležitosti
Úcty k starším dňa 02.12.2017 v kultúrnom dome vo Vozokanoch
b./ Zabezpečenie kultúrno-spoločenského programu na oslavy Mikuláša a posedenia pre dôchodcov
dodávateľským spôsobom
c./ Použitie dotácie z NSK Nitra na podporu kultúry v sume 700,00 € na financovanie projektu: „Obec
Vozokany dôchodcom - Úcta k starším“, a to účelovo na nákup upomienkových predmetov
dôchodcom obce, vecných darov dôchodcom– jubilantom obce vo veku 60 a 80 – ročným a zakúpenie
ozvučovacej techniky do kultúrneho domu
d./ Spolufinancovanie obce pri uskutočnení celoobecných osláv Úcty k starším a celoobecných osláv
príchodu sv. Mikuláša z vlastných zdrojov rozpočtu obce – nákup upomienkových predmetov
dôchodcom obce, poskytnutie občerstvenia pri uskutočnení celoobecných osláv
e./ Zakúpenie balíčkov pre deti na Mikuláša – balíček v hodnote : 6,00 €/1 dieťa
f./Zakúpenie vecných darov – jubilantom: 60 a 80 – ročným, vecný dar do 20,00 €/1jubilant
g./ Zakúpenie upomienkových predmetov, vecných darčekov dôchodcom obce /starobným, invalidným/
v hodnote : 7,00 €/1 dôchodca

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Rožek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5
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K bodu 4. Rozpočtové opatrenia obce č. 7/2017 a 8/2017, návrh rozpočtového opatrenia č. 9/2017 :
Starosta obce predložil prítomným rozpočtové opatrenia obce, ktoré boli vykonané v zmysle zásad rozpočtového
hospodárenia obce , a to:
Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 zo dňa 29.09.2017 – rozpočtové opatrenie starostu obce a rozpočtové opatrenie č. 8/2017
zo dňa 11.10.2017 – rozpočtové opatrenie – dotácia na voľby VUC 2017
Uvedené predložené rozpočtové opatrenia prítomní poslanci vzali na vedomie .
Starosta obce predložil prítomným návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.9/2017. Jedná sa o úpravu
rozpočtu, ktorá zahŕňa úpravu na vybraných položkách bežného rozpočtu obce.
Prítomní jednohlasne schvaľujú rozpočtové opatrenie č. 9/2017 podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 154/16/2017

K bodu 4. Rozpočtové opatrenia obce č. 7/2017 a 8/2017, návrh rozpočtového opatrenia č. 9/2017 :

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./ Zmenu rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami č. 7/2017 a č. 8/2017 v zmysle zásad rozpočtového
hospodárenia obce podľa predloženého návrhu uvedeného v prílohe
b./ Predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 9/2017

2. Schvaľuje:
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2017 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 predloženého návrhu uvedeného v prílohe

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Rožek, J. Hollan, J. Kucharovič ml./
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5
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K bodu 5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – parc. č. 66/8, Ing. Samuel Vráblik, bytom
Piešťany, Zavretý kút 42/16 – vedené pod reg. zn. 184/017 – pokračovanie vo veci vysporiadania
nehnuteľnosti - schválenie prevodu nehnuteľnosti a určenie podmienok predaja nehnuteľnosti
po zverejnení zámeru predaja nehnuteľnosti :
Starosta obce upovedomil prítomných, že zámer predaja nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce v zmysle zákona - po dobu minimálne 15 dní, k dnešnému dňu je stále tento zámer zverejnený. Upovedomil
prítomných, že zo strany FO a PO nebol tento zámer pripomienkovaný. Preto požiadal všetkých prítomných poslancov
o schválenie samotného prevodu uvedenej nehnuteľnosti podľa schváleného zámeru a o určenie podmienok predaja
nehnuteľnosti. Prítomní poslanci /všetci piati poslanci/ jednohlasne schvaľujú prevod uvedenej nehnuteľnosti, a to podľa
schváleného zámeru predaja nehnuteľnosti, ktorý bol schválený OZ dňa 25.08.2017 na základe uznesenia č. 150/15/2017.
Prítomní poslanci schvaľujú nasledovné podmienky pri prevode nehnuteľnosti : náklady spojené s vypracovaním kúpnopredajnej zmluvy a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti bude znášať kupujúci
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 155/16/2017

K bodu 5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – parc. č. 66/8, Ing. Samuel Vráblik, bytom
Piešťany, Zavretý kút 42/16 – vedené pod reg. zn. 184/017 – pokračovanie vo veci vysporiadania
nehnuteľnosti - schválenie prevodu nehnuteľnosti a určenie podmienok predaja nehnuteľnosti
po zverejnení zámeru predaja nehnuteľnosti :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1.Berie na vedomie:
Zverejnený zámer obce Vozokany na predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa pre
nadobúdateľa : Ing. Samuel Vráblik, trvale bytom Piešťany, Zavretý kút 42/16, zákonom v stanovenej lehote
po dobu 15 dní a to bez pripomienkovania zo strany ostatných FO a PO
2. Schvaľuje :
Prevod nehnuteľnosti :
- predaj pozemku v zmysle §9a ods. 8 písm. e./ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a uzatvorenie kúpnej zmluvy s p. Ing. Samuelom Vráblikom, rod.
, nar.
,
trvale bytom Piešťany, Zavretý kút 42/16, a to podľa registra CKN ako parc. č. 66/8 – trvalé trávne porasty
vo výmere 93 m2, ktorej je predávajúci - obec Vozokany výlučným vlastníkom v podiele 1/1, vedené na LV
č. 213, k. ú. Vozokany,
ktorú obec odpredáva za cenu 3,66 € za m2, čo predstavuje celkovú čiastku : 340,38 €.
Za dôvody osobitného zreteľa v zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e/ - predaj, obec Vozokany považuje:


Pozemok – parc. č. 66/8 – trvalé trávne porasty o výmere 93 m2, je z hľadiska jeho umiestnenia pre obec
nevyužiteľný a nepotrebný, pričom nie je v budúcnosti využiteľný ani pre iných záujemcov



Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k parc. č. 62 , ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a ako priľahlý
pozemok zabezpečí žiadateľovi využiteľnosť pozemku ako jeden celok
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Určenie podmienok v kúpnej zmluve pre kupujúceho p. Ing. Samuela Vráblika, bytom Piešťany, Zavretý Kút
42/16 v nasledovnom rozsahu :
- všetky náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a s vkladom do správy katastra znáša kupujúci v plnej
výške

Hlasovanie:

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

K bodu 6. MAVIX, s.r.o. Bratislava – spln. zástupca firmy Slovak Telekom a.s.– žiadosť o
prenájom časti pozemku – parc. č. 206 o výmere 100 m2, za účelom umiestnenia základňovej
stanice /stožiaru/- vedené pod reg. zn.131/017 – pokračovanie vo veci podanej žiadosti – návrh na
schválenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti :
Starosta obce predložil prítomným predložený návrh zmluvy od spoločnosti Slovak Telekom, informoval prítomných o
zvýšenej ponuke ročného nájmu vo výške 2 400,00 € ročne. Zároveň predložil prítomným geometrický plán č. č. 104/2017
zo dňa 29.06.2017, vyhotoveným Martinom Chválom, Pod Klepáčom 3, 831 01 Bratislava, overeným Okresným úradom
Topoľčany –katastrálnym odborom dňa 21.09.2017 pod číslom 510/2017, ktorý parcelu KNE – parc, č. 207 rozdelil na
parcely :
– parc. č. 207 - orná pôda o výmere 728 m2, parc. č. 212/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 a parc. č. 212/10
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2.
Upovedomil prítomných, že predmetom prenájmu je len novovytvorená parcela číslo 212/9 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 48 m2 a parc. č. 212/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2.
Na základe už schváleného predbežného súhlasu na prenájom nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom zo dňa 02.06.2017,
požiadal prítomných o predloženie svojich návrhov o spôsobe prenájmu nehnuteľnosti.
Po rozprave poslancov, obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje Zámer prenájmu majetku obce Vozokany z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Za dôvody hodné osobitného zreteľa OZ považuje tieto dôvody:
Nielen v obci Vozokany, ale aj v okolitých obciach má mobilný operátor Slovak Telekom, a.s. veľmi slabé pokrytie signálom
a obyvatelia nielen obce Vozokany majú problém s telefonovaním, čo im môže spôsobiť komplikácie napríklad pri nutnosti
zavolať záchranné zložky. Ostatné významné spoločnosti poskytujúce mobilné telefónne spojenie majú v okolí už vybudovaný
vysielač a preto nemajú problém s pokrytím signálu aj pre obyvateľov obce Vozokany. Z týchto dôvodov :
- z dôvodu, že obec Vozokany nemá zámer na lepšie využitie uvedeného pozemku,
- z dôvodu lepšieho pokrytia signálom nielen pre obyvateľov obce Vozokany, ale aj obyvateľov okolitých obcí , čo je vo
verejnoprospešnom záujme
- z dôvodu, že ostatné významné telefónne spoločnosti už majú v okolí vybudovaný vysielač na šírenie signálu,
- z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. navrhla obci Vozokany ročné nájomné vo výške 2 400,00 €, čo predstavuje
mnohonásobne vyššiu sumu ako je reálna hodnota pozemkov v extraviláne obce Vozokany
Obecné zastupiteľstvo vo Vozokanoch vybralo ako najvhodnejšie a najefektívnejšie využitie novovytvorenej parcely – parc. č.
212/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 a novovytvorenej parcely – parc. č. 212/10 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 67 m2 na prenájom v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469,
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Tento zámer bude zverejnený najmenej po dobu 15 dní pred samotným schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na
úradnej tabuli obce Vozokany a na internetovej stránke obce : www.vozokany.eu
O nájme majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
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Uznesenie č. 156/16/2017

K bodu 6. MAVIX, s.r.o. Bratislava – spln. zástupca firmy Slovak Telekom a.s.– žiadosť o
prenájom časti pozemku – parc. č. 206 o výmere 100 m2, za účelom umiestnenia základňovej
stanice /stožiaru/- vedené pod reg. zn.131/017 – pokračovanie vo veci podanej žiadosti – návrh na
schválenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
a ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Schvaľuje :
Zámer prenájmu majetku obce Vozokany z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Pozemok v extraviláne obce Vozokany vedený na LV č. 561, k. ú. Vozokany, stav právny - parcela typu „E“ –
parc. č. 207, druh pozemku: orná pôda o výmere 843 m2.
Uvedený pozemok sa geometrickým plánom č. 104/2017 zo dňa 29.06.2017, ktorý vyhotovil : Martin Chvála,
Pod Klepáčom 3, 831 01 Bratislava, a ktorý overil Okresný úrad Topoľčany – katastrálny odbor dňa 21.09.2017
pod číslom 510/2017 rozdelil na parcely :
– parc. č. 207 - orná pôda o výmere 728 m2, parc. č. 212/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2
a parc. č. 212/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2.
Predmetom prenájmu je len novovytvorená parcela :
- pozemok registra CKN, parcela číslo 212/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2
- pozemok registra CKN, parcela číslo 212/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2

vytvorené geometrickým plánom č. 104/2017 /odčlenené z pozemku KNE par. č. 207 – orná pôda
v celkovej výmere 843 m2, vedené na LV č. 561/, overeným Okresným úradom Topoľčany –
katastrálnym odborom dňa 21.09.2017 pod číslom 510/2017, vedené Správou katastra Topoľčany,
okres Topoľčany, obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany
Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Obec Vozokany je výhradným vlastníkom pozemku, nachádzajúceho sa v extraviláne obce Vozokany, vedený na
LV č. 561, k. ú. Vozokany, parcela typu „E“ – parc. č. 207, druh pozemku : orná pôda o výmere 843 m2.
Dňa 21.03.2017 spoločnosť MAVIX s.r.o, Račianska 66, 931 02 Bratislava, IČO : 35 740 264 v mene spoločnosti
Slovak Telekom, a.s., so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ DPH:
SK2020273893 podala na obecný úrad vo Vozokanoch žiadosť o prenájom časti parcely KNE – parc. č. 207,
pričom uvedená parcela sa geometrickým plánom rozdelila na parcelu číslo : parc. č. 207 - orná pôda o výmere
728 m2, parc. č. 212/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 a parc. č. 212/10 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 67 m2.
Predmetom prenájmu je len novovytvorená parcela registra CKN – parc. číslo 212/9 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 48 m2 a parcela registra CKN – parc. . č. 212/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2.
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má v pláne na novovytvorenej parcele číslo 212/9 a 212/10 vybudovať
telekomunikačnú stavbu – základňovú stanicu – t. j. vežokontajner výšky cca 40 m s vykrývacími anténami
a technologickým kontajnerom, ktorý bude slúžiť ako vysielač na šírenie signálu. Nielen v obci Vozokany,
ale aj v okolitých obciach má mobilný operátor Slovak Telekom, a.s. veľmi slabé pokrytie signálom a obyvatelia
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nielen obce Vozokany majú problém s telefonovaním, čo im môže spôsobiť komplikácie napríklad pri nutnosti
zavolať záchranné zložky. Ostatné významné spoločnosti poskytujúce mobilné telefónne spojenie majú v okolí
už vybudovaný vysielač a preto nemajú problém s pokrytím signálu aj pre obyvateľov obce Vozokany.
Z týchto dôvodov:
- z dôvodu, že obec Vozokany nemá zámer na lepšie využitie uvedeného pozemku,
- z dôvodu lepšieho pokrytia signálom nielen pre obyvateľov obce Vozokany, ale aj obyvateľov okolitých obcí ,
čo je vo verejnoprospešnom záujme,
- z dôvodu, že ostatné významné telefónne spoločnosti už majú v okolí vybudovaný vysielač na šírenie signálu
- z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. navrhla obci Vozokany ročné nájomné vo výške 2 400,00 €
čo predstavuje mnohonásobne vyššiu sumu ako je reálna hodnota pozemkov v extraviláne obce Vozokany

Hlasovanie:

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

K bodu 7. Rôzne, Diskusia :
Zo strany prítomných poslancov neboli podané žiadne závažné pripomienky a dotazy.

K bodu 8. Záver :
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,00 hod.

Zapísala: Burzová Renáta

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Juraj Rožek
Jozef Valko

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

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