Zápisnica
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 28. 09. 2018
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 17,00 hodine

Návrh programu zasadnutia /zverejnený na ÚTO obce a webovom sídle obce dňa 24.09.2018/ :
1. Otvorenie
- voľba overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Individuálna výročná správa obce za kalendárny rok 2017
4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou k 31.12.2017
5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 2.štvrťrok 2018 – hlavný kontrolór obce
6. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 08. 2018
7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018, 5/2018 a návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2018
8. Ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 o vysporiadanie pozemku – parc. č. 103 – vedené pod reg .zn. 218/018 –
opätovné prerokovanie ţiadosti
9. Rôzne, Diskusia
10. 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. Starosta konštatoval, ţe počet prítomných poslancov OZ k začiatku rokovania je : 3 , a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia OZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce dňa 24.09.2018 – program bol schválený bez ďalších zmien a doplňujúcich bodov zo strany
prítomných. Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Obšivanová a Juraj Roţek
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 189/20/2018
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./ Návrh programu rokovania OZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
24.09.2018 , a to bez ďalších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : Ing. Katarína Obšivanová a Juraj Roţek
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová
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Hlasovanie:

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

K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ :
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2018, plnenie uznesení – splnené
vo všetkých bodoch /uskutočnenie projektu – „Obec deťom - športový deň detí“, vyplatenie záväzku p. Davide Dario,
zistenie skutočnosti vo veci ţiadosti p. Ladislava Šveca/
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 190/20/2018
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 25.06.2018 – splnené vo všetkých bodoch

Hlasovanie:

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

K bodu 3. Individuálna výročná správa obce za kalendárny rok 2017 :
Starosta obce predloţil prítomným na schválenie Individuálnu výročnú správu obce za kalendárny rok 2017,
informoval poslancov, ţe účtovná závierka obce Vozokany k 31.12.2017 bola overená audítorom dňa 02.07.2018, a účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Vozokany k 31.12.2017 /správa audítora je pod bodom 4.
rokovania dnešného zasadnutia/
Materiál - Individuálna výročná správa obce bola predloţená všetkým poslancom OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice.
K predloţenej individuálnej výročnej správe zo strany prítomných neboli ţiadne pripomienky a poslanci OZ jednohlasne
schvaľujú individuálnu výročnú správu obce Vozokany za rok 2017.
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 191/20/2018

K bodu 3. Individuálna výročná správa obce za kalendárny rok 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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Schvaľuje :
Individuálnu výročnú správu obce Vozokany za kalendárny rok 2017

Hlasovanie:

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

K bodu 4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 a o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2017 :
Starosta obce upovedomil prítomných, ţe dňa 02..07.2018 bol na obecnom úrade vykonaný audit účtovnej závierky obce
za rok 2017 nezávislým audítorom Ing. Jozefom Adamkovičom. Oboznámil prítomných so správou nezávislého audítora,
v ktorej na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatuje, ţe nezistil
vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia
obce. Nezávislý audítor vo svojej správe skonštatoval, ţe účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Vozokany k 31.12.2017 a podľa jeho stanoviska uvedené účtovné informácie vo výročnej správe obce
Vozokany poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2017 a je
v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v z .n .p. /materiál – Správa nezávislého audítora bola predloţená
všetkým poslancom OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice/. Prítomní uvedené vzali na vedomie bez pripomienok.
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 192/20/2018

K bodu 4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 a o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n .p.
Berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 a o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou v zmysle zák č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5

Hlasovanie:

za: 3
/Ing. K. Obšivanová, J. Valko, J. Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 0
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K bodu 5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 2.štvrťrok 2018
– hlavný kontrolór obce :
Starosta obce predloţil prítomným správu z vykonanej následnej finančnej kontroly, ktorú vykonal hlavný kontrolór obce
dňa 22.08.2018 na OcU vo Vozokanoch, a to za obdobie k 30.06.2018, 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 finančnej kontroly hospodárenia obce
hlavného kontrolóra obce k 30.06.2018 bez pripomienok.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 193/20/2018
K bodu 5. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 2. štvrťrok 2018
– hlavný kontrolór obce :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n .p.

Berie na vedomie:
Správu o výsledku z vykonanej následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 2. štvrťrok 2018 hlavným
kontrolórom obce bez pripomienok

Hlasovanie:

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

K bodu 6. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 08. 2018 :
Starosta obce predloţil prítomným plnenie finančného rozpočtu obce k 31.08.2018 /plnenie rozpočtu obce bolo odovzdané
v písomnej forme kaţdému poslancovi 5 dní pred konaním zasadnutia/ a oboznámil prítomných o stave finančných
prostriedkov obce k 31.08.2018.
K uvedenému bodu neboli ţiadne pripomienky zo strany prítomných, a prítomní poslanci uvedené berú na vedomie
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 194/20/2018

k bodu 6. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.08.2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n .p.
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Berie na vedomie :
Plnenie rozpočtu obce a informácie o stave finančných prostriedkov obce k 31.08.2018 bez pripomienok

Hlasovanie:

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

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018, 5/2018 a návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2018 :
Pracovníčka OcU predniesla prítomným rozpočtové opatrenie č. 4/2018 zo dňa 12.07.2018, č. 5/2018 zo dňa 20.07.2018,
upresnila z akého dôvodu boli tieto rozpočtové opatrenia vykonané.
Starosta obce predloţil prítomným návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2018 na úpravu rozpočtu obce, predniesol svoje
poţiadavky a upresnil bliţšie svoje zámery, ktoré sú zahrnuté v rámci uvedeného rozpočtového opatrenia /predovšetkým
oprava cesty k bytovkám – obdrţaná dotácia v sume 7 050,00 €/ a po vykonanej úprave príjmových a výdavkových poloţiek
rozpočtu obce bude celkový rozpočet ako vyrovnaný.
Prítomní vzali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 4/2018, 5/2018 a predloţený návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2018.
Prítomní jednohlasne schvaľujú návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2018 na úpravu rozpočtu obce podľa predloţeného návrhu
/RO obce tvoria prílohu tejto zápisnice/
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 195/20/2018

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018, 5/2018 a návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2018 :
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 rozpočtovými opatreniami č. 4/2018 zo dňa 12.07.2018 a č. 5/2018 zo dňa 20.07.2018
v zmysle zásad rozpočtového hospodárenia obce podľa predloţených návrhov uvedených v prílohe
b./ Predloţený návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2018
2. Schvaľuje :
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018 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. Valko, J. Roţek/
proti : 0
zdrţal sa: 0
prítomných : 0
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K bodu 8. Ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 o vysporiadanie pozemku –
parc. č. 103 – vedené pod reg .zn. 218/018 – opätovné prerokovanie ţiadosti :
Starosta obce predniesol prítomným ţiadosť p. Ladislava Šveca na opätovné prerokovanie tak, ako bolo dohodnuté na
zasadnutí OZ dňa 25.06.2018, Informoval prítomných o zistených skutočnostiach : p. č. 83 je vo vlastníctve p. Jaroslava
Hollana, p. č. 79 je vodným tokom /vodná plocha – potok/ ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky – v správe Slovenského
vodohospodárského podniku, Banská Štiavnica, p.č. 103 je vo vlastníctve p. Ladislava Šveca a p. č. 109 je vo vlastníctve obce.
Zároveň predloţil prítomným jednotlivé LV a snímku z mapy. Informoval prítomných, ţe zisťoval skutočnosti ohľadne
pozemku aj u bývalého tajomníka MNV p.Emila Šatana, hľadali sa dokumenty aj v archíve obce, ale ţiadne dokumenty sa
nenašli, kde by bolo potvrdené, ţe p. Ladislav Švec si mohol v minulosti oplotiť svoj pozemok aj do obecného majetku.,
p. Šatan mi povedal, ţe on si na nič takéto nepamätá, ţe by mu MNV takéto niečo povolilo
- p. L. Švec –predloţil geometrický plán poslancovi p. Valkovi Jozefovi, nakoľko nebol na minulom zasadnutí OZ a oboznámil
ho o skutočnostiach, prečo si posunul oplotenie svojej záhrady do obecného pozemku
- p. L. Švec – ţiadal : ako ste mi to zobrali, dajte mi to do pôvodného stavu, vy ste mi to ukradli, tak mi ho vráťte
- J. Valko – ja som ti nič neukradol, čo som ti ja zobral?
- p. L. Švec – ony mi to ukradli, veď vy ste nástupcami po nich
- starosta obce – ako môţeme niečo zameniť, keď to nie je obecné, to nie je naše, je to potok, je to štátny pozemok, ani
v archíve úradu sme nič nenašli, ani kedy sa staval ten most
- Ing. Obšivanová – ak tomu dobre rozumiem, to čo chcete zameniť nie je to obecné, tak nemáme čo zamieňať
- p. Roţek – treba to riešť so správcom toku, my s tým nič nevyriešime, skúsim zohnať kontakt na koho sa treba obrátiť, toto
obec nevyrieši
- p. Z.Švecová – chceme to vysporiadať, máme ďalšieho záujemcu o ten pozemok, tak nám odpredajte tých 69 m2, keď sa to
nedá zameniť, alebo nech obec od nás odkúpi celý náš pozemok
-starosta obce – ideálne by bolo ten pozemok odkúpiť celý pre obec, obec by ho mohla vyuţiť, bola by to pekná oddyc hová
zóna, aká je cena?
-p.Z. Švecová – 7 000,00 €, menej nie
-p.Roţek – vyuţitie by sa našlo pre obec, ale problém sú peniaze, nech si to uţ rieši nové zastupiteľstvo
- Ing. Obšivanová – neviem ako budeme s financiami v ropočte
-p. Roţek – pokiaľ na to nájdeme peniaze, som za, je to pekný pozemok, ale ak máte kupcov, aby ste zbytočne nečakali do
konca roka
-Ing.Obšivanová – treba zistiť aká by bola do konca roka finančná situácia obce a potom sa uvidí
- starosta obce – v rozpočte na to nemáme peniaze
- p. Z. Śvecová – nech mi dá starosta do konca mesiaca vedieť, ak by to obec kúpila, tak by sme s predajom počkali
- starosta obce – ja by som bol za to, aby sa ten pozemok odkúpil celý, vyuţili by sme to pre deti, rozšířilo by sa detské ihrisko,
dám vám vedieť do konca mesiaca ako stojíme s peniazmi v rozpočte, alebo by sa to mohlo dať do budúceho rozpočtu
-p.Roţek – keď nám doteraz nechýbalo tých 69 m2 čo majú zahradených, tak teoreticky by sme to mohli odpredať
- p. Švecová – tak nám to teda odpredajte, alebo ak to kúpi niekto, tak mu to odpredajte – tých 69 m2, prečo ste to nepredali
tým, čo to od nás kúpili, tým mladým, museli sme im vrátiť peniaze, ale my sme im to povedali, ţe oplotenie je v obecnom
- starosta obce – sú volby, uţ sa to aj tak nestihne, musí byť dodrţaný postup pri predaji, a to sa uţ nestihne, uvidíme, dáme
vám vedieť
Po rozprave prítomných poslancov a ţiadateľov, bola ţiadosť o vysporiadanie vlastnického práva formou zámeny pozemkov
p. Ladislavovi Švecovi zamietnutá
Starosta obce predloţil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 196/20/2018

K bodu 8. Ţiadosť p. Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139 o vysporiadanie pozemku –
parc. č. 103 – vedené pod reg .zn. 218/018 – opätovné prerokovanie ţiadosti :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n .p.
zamieta
Ţiadosť p.Ladislava Šveca, bytom Vozokany 139, vedenú pod číslom konania 218/018 vo veci vysporiadania vlastnického
práva k pozemku – parc. č. 103, k. ú. Vozokany, a to formou zámeny pozemkov s obcou Vozokany
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Hlasovanie:

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

K bodu 9. Rôzne, Diskusia :
V tomto bode programu vystúpili :
- p. Roţek – otázka, ako obec postúpila vo veci so spoločnosťou T-Com, a.a. – výstavba vykrývača v obci?
- starosta obce – zmluva je uzatvorená, pozemok však ešte nebol odovzdaný, nájom obci nebol v tomto roku ani uhradený,
na stavebnom úrade ma p. Medeková informovala, ţe bolo prerušené konanie z dôvodu, ţe spoločnosť nepredloţila
poţadované dokumenty

Zo strany ostatných prítomných poslancov a hostí neboli ţiadne pripomienky.

K bodu 10. Záver :
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,40 hod.

Zapísala: Burzová Renáta

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

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

Overovatelia:
Ing. Katarína Obšivanová
Juraj Roţek

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