Zápisnica
z neplánovaného 18.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 10. 06. 2013 na Obecnom úrade vo Vozokanoch o 19,30 hodine

Program : 1. Otvorenie
-voľba overovateľov zápisnice
2. Rekonštrukcia fasády Domu smútku – kostol Vozokany
3. Záver

Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny, začiatok zasadnutia OZ o 19,00 hodine

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice :

Rokovanie OZ otvoril Jaroslav Bazala, starosta obce. Privítal všetkých prítomných, starosta
konštatoval, že počet prítomných poslancov OZ je : 5 , a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Oboznámil prítomných za akým účelom bolo toto neplánované zasadnutie OZ mimoriadne
zvolané – jeden bod programu.
Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice: Zuzana Švecová, Igor Božik
Zapisovateľka: Ing. Katarína Obšivanová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 25/2013 :
K bodu 1 : Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany uznesením č. 25/2013 :
1. konštatuje :
Počet prítomných poslancov : 5 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. schvaľuje :
a./ Program rokovania OZ - jeden bod programu
b./ Overovateľov zápisnice : Zuzana Švecová, Igor Božik
c./ Zapisovateľku : Ing. Katarína Obšivanová
Hlasovanie:

za: 5
/Ing. Obšivanová, I.Božik, Z.Švecová, Š.Jančovič, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5
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K bodu 2. Rekonštrukcia fasády Domu smútku – kostol Vozokany
Starosta obce v tomto bode programu oboznámil prítomných s uskutočnením investičného
zámeru, a to nasledovne :
- uskutočnenie plánovaného investičného zámeru „Rekonštrukcia fasády Domu smútku –
kostol Vozokany, uskutočnenie prieskumu trhu, predložené cenové ponuky na stavebné
práce, celkom : 4 dodávatelia, najnižšia predložená cenová ponuka na sumu: 2929,00 €, ktorú
predložil dodávateľ Peter Kopček, Preseľany 296, návrh na uzatvorenie zmluvy o dielo
s vybraným dodávateľom- prítomným bola k nahliadnutiu predložená dokumentácia
z uskutočneného prieskumu trhu
- financovanie investičného zámeru – potrebné použiť rezervný fond obce, nakoľko to
nedovoľuje stav FP bežného rozpočtu obce, použitie rezervného fondu obce je možné
v zmysle zák. o rozp.pravidlách použiť na kapitálové výdavky, a to v presne určenej sume
Starosta predložil návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 26/2013 :
K bodu 1 : Rekonštrukcia fasády Domu smútku – kostol Vozokany:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany uznesením č. 26/2013 :
1. berie na vedomie :
a./ Uskutočnenie Investičného zámeru „Rekonštrukcia fasády Domu smútku – kostol
Vozokany“ a financovanie investičného zámeru z Rezervného fondu obce, čerpanie
rezervného fondu na základe rozpočtového opatrenia č.1/2013
b./ Uskutočnenie prieskumu trhu a výsledok – zápisnicu o prieskume trhu
a o vyhodnotení prieskumu na investičný zámer : „Rekonštrukcia fasády Domu
smútku – kostol Vozokany, prieskum trhu vedený pod číslom konania CP 211/013
c./ Výber dodávateľa na investičný zámer na základe vyhodnotenia prieskumu trhu
– Peter Kopček, Preseľany 296, predložená najnižšia cenová ponuka v sume : 2 929,00 €
2. schvaľuje :
a./ Uskutočnenie Investičného zámeru „Rekonštrukcia fasády Domu smútku – kostol
Vozokany“ a financovanie investičného zámeru z Rezervného fondu obce
b./ Uzatvorenie zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác so zhotoviteľom :
Peter Kopček, Preseľany č. 296 na investičný zámer : Rekonštrukcia fasády Domu smútku
– kostol Vozokany
c./ Použitie rezervného fondu obce vo výške: 2 929,00 € na investičný zámer „Rekonštrukcia
fasády Domu smútku – kostol Vozokany

d./ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm
(a, b, c) 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:
- príjmové finančné operácie: 2 929,00 € /použitie rezervného fondu obce/
- kapitálové výdavky : 2 929,00 € /Náboženstvo – rekonštrukcia a modernizácia/

Hlasovanie:

za: 5 /Ing. Obšivanová, I.Božik, Z.Švecová, Š.Jančovič, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5
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K bodu 3. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutiu OZ ukončené o 20,15 hodine.

Zapísala: Ing. Katarína Obšivanová

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Zuzana Švecová
Igor Božik

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

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

3

