Zápisnica
z plánovaného 20.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 19. 09. 2013 v kultúrnom dome vo Vozokanoch o 18,00 hodine
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
-voľba overovateľov zápisnice
2. Plnenie finančného a programového rozpočtu obce- Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce
k 30.06.2013
3. Záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia obce HK k 30.06.2013
4. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2.polrok 2013
5. Záznam HK o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany mesiaca 7/2013
6. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.08.2013
7. Žiadosť HK obce Ing. A. Kuníka o schválenie podnikateľskej činnosti
8. Návrh – Oslavy k úcte starším, Celoobecné oslavy Mikuláša
9. Michal Uhlík, bytom Vozokany č. 172 – žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
10.František Miho, bytom Nitrianska Blatnica –žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
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.
Ospravedlnení poslanci: p. Štefan Jančovič.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov OZ k začiatku rokovania je : 4, a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ – program schválený bez alších
doplňujúcich bodov zo strany prítomných. Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice: Igor Božik, Zuzana Švecová
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 35/2013 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany :
1. konštatuje :
Počet prítomných poslancov : 4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. schvaľuje :
a./ Program rokovania OZ bez alších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : Igor Božik, Zuzana Švecová
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová
Hlasovanie:

za: 4
/I.Božik, Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4
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K bodu 2. Plnenie finančného a programového rozpočtu obce - Monitorovacia správa o
plnení programového rozpočtu obce k 30.06.2013

Starosta obce predložil prítomným na schválenie plnenie finančného a programového rozpočtu obce k
30.6.2013, monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce k 30.6.2013 /materiály - plnenie finančného
a programového rozpočtu obce a monitorovacia správa programového rozpočtu boli v písomnej forme odovzdané
k nahliadnutiu všetkým poslancom OZ 7 dní pre konaním zasadnutia a uvedené materiály tvoria súčasť tejto zápisnice/.
Zo strany poslancov neboli k plneniu ropočtu obce žiadne pripomienky a prítomní jednohlasne schvaľujú plnenie
finančného a programového rozpočtu obce k 30.6.2013 a monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu
obce bez pripomienok.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 36/2013 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany:
1. berie na vedomie :
Plnenie finančného a programového rozpočtu obce a Monitorovaciu správu o plnení programového
rozpočtu obce k 30.06.2013
2.schvaľuje :
Plnenie finančného a programového rozpočtu obce a Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu
obce k 30.06.2013 bez pripomienok
Hlasovanie:

za: 4
/I.Božik, Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

k bodu 3. Záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia obce HK k 30.06.2013

Starosta obce predložil prítomným záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly, ktorú vykonal hlavný kontrolór obce
dňa 04.07.2013 na OcU vo Vozokanoch, a to za obdobie k 30.06.2013 /materiál HK -záznam z vykonanej následnej finančnej
kontroly bol doručený e-mailovou poštou každému poslancovi OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice K uvedenému neboli zo
strany žiadne pripomienky a prítomní jednhlasne schvaľujú záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia
obce hlavného kontrolóra obce k 30.06.2013 bez pripomienok.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 37/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1.berie na vedomie :
Záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia obce HK k 30.06.2013
2. schvaľuje:
Záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia obce HK k 30.06.2013 bez pripomienok
Hlasovanie:

za: 4
/I.Božik, Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4
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k bodu 4. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2.polrok 2013

Starosta obce predložil prítomným na schválenie vypracovaný plán kontrolnej činnosti HK na obdobie 2. polroka 2013
/plán kontrolnej činnosti bol odovzdaný každému poslancovi e-mailom, a to 7 dní pred konaním riadneho zasadnutia OZ.
Oboznámil, že plán kotrolnej činnosti bol vyvesený po dobu 15 dní na ÚTO v zmysle zákona. Prítomní jednohlasne schvaľujú
plán kontrolnej činnosti HK na obdobie 2. polroka 2013 bez pripomienok a bez alších požadovaných bodov na doplnenie.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 38/2013 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany :
1.berie na vedomie:
Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2.polrok 2013
2. schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2.polrok 2013 bez pripomienok
Hlasovanie:

za: 4
/I.Božik, Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 5. Záznam HK o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany mesiaca
7/2013

Starosta obce predložil prítomným záznam z vykonanej následnej kontroly hospodárenia obce mesiaca VII. r.2013, ktorú
vykonal HK na OcÚ dňa 13.08.2013 /materiál HK -záznam z vykonanej následnej kontroly bol doručený e-mailovou poštou
každému poslancovi OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice
V tomto bode programu vystúpil hlavný kontrolór p. Ing. Adrián Kuník, po akoval prítomným za jeho zvolenie do funkcie
HK obce, upovedomil ich o tom, že považuje vykonávanie kontroly za pomoc obci, taktiež zdôranil spoluprácu s poslancami
OZ, zároveň upovedomil prítomných, že v rámci vykonania kontroly sa oboznámil s administratívou na potrebných úsekoch
vykonávanej kontroly, vyslovil spokojnosť s prehľadnosťou účtovných a iných dokladov a záznamov.
K uvedenému neboli zo strany žiadne pripomienky a prítomní jednhlasne schvaľujú záznam HK obce z vykonanej následnej
kontroly hospodárenia obce Vozokany k 31.07.2013 bez pripomienok.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 39/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :

1.berie na vedomie :
Záznam HK z vykonanej následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany mesiaca 7/2013
2. schvaľuje:
Záznam HK z vykonanej následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany k 31.07.2013 bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 4
/I.Božik, Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4
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k bodu 6. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.08.2013

Starosta obce predložil prítomným plnenie finančného rozpočtu obce k 31.08.2013 /plnenie rozpočtu obce bolo
odovzdané každému poslancovi 7 dní pred konaním zasadnutia a tvorí súčasť tejto zápisnice/ alej prítomných informoval
o stave finančných prostriedkov obce k 31.08.2013
pracovníčka obce – predložila návrh na úpravu rozpočtu, a to prijatím rozpočtového opatrenia č.3/2013, prijatie RO č. 3/2013
je potrebné hlavne z dôvodu prečerpania položky na údržbe miestnych komunikácii – vykonanie opravy cestných výtlkov,
faktúra za prevedené práce bola čerpaná v rámci poskytnutej dotácie a čerpania rezervného fondu obce, fakturovaná suma bola
3 451,75 €, použitie dotácie a použitie rezervného fondu nepostačovalo na úhradu faktúry - bolo potrebné uhradiť faktúru a
dofinancovanie z vlastných zdrojov, ktoré bolo na rok 2013 rozpočtované v nižšej sume, niektoré položky sú nečerpané,
šetrenie finančných prostriedkov – úprava rozpočtu v rámci presunu FP z položiek iných ekonomických klasifikácii –
kde nebolo čerpanie, resp. kde je výrazné šetrenie.
Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2013, stav FP obce k 31.8.2013 a prijatie rozpočtového opatrenia č.3/2013 na úpravu rozpočtu
obce bolo jednohlasne schválené bez pripomienok a podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 40/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1. berie na vedomie:
a./ Plnenie rozpočtu obce k 31.08.2013
b./ Stav finančných prostriedkov obce k 31.08.2013
c./ Predložený návrh na prijatie rozpočtového opatrenia č.3/2013 na úpravu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
obce k 19.09.2013
2. schvaľuje:
a./ Plnenie rozpočtu obce a stav FP k 31.08.2013 bez pripomienok
b./ Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.3/2013 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, a to ku dňu 19.09.2013

Hlasovanie:

za: 4
/I.Božik, Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

k bodu 7. Žiadosť HK obce Ing. A. Kuníka o schválenie podnikateľskej činnosti

Starosta obce predložil prítomných žiadosť HK obce p. Ing. Adriána Kuníka o schválenie podnikateľskej činnosti v oblasti
realitného maklérstva /žiadosť ako materiál bola všetkým poslancom doručená 7 dní pred konaním zasadnutia OZ/:
V tomto bode vystúpil HK obce p. Ing. Adrián Kuník : podnikám v oblasti realitného maklérstva, toto podnikanie nepodlieha
stretu záujmov s vykonávaním funkcie HK v obci, splnil som si svoju povinnosť v rámci zákona, preto žiadam o schválenie
mojej žiadosti, ktorá ako som už uviedol, nebráni k vykonávaniu funkcie HK v obci.
K uvedenej žiadosti zo strany prítomných neboli žiadne pripomienky a žiadosť jednohlasne schvaľujú.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
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Uznesenie č. 41/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1. berie na vedomie:
Žiadosť HK obce Ing. Adriána Kuníka o schválenie podnikateľskej činnosti
2. schvaľuje:
Vykonávanie podnikateľskej činnosti HK obce p. Ing. Adriána Kuníka v rámci rozsahu podanej žiadosti
zo dňa 11.08.2013, vedenú pod číslom konania: 311/013, bez pripomienok.
Hlasovanie:

za: 4
/I.Božik, Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

k bodu 8. Návrh – Oslavy k úcte starším, Celoobecné oslavy Mikuláša

Starosta obce predložil návrh na uskutočnenie celoobecných osláv k Úcte starším, upovedomil, že na tento účel bola
poskytnutá i dotácia z VÚC Nitra v sume : 250,00 €, prostriedky sú účelovo určené, oslavy Mikuláša by boli financované
z rozpočtu obce, ale pokúsi sa financovanie zabezpečiť i za pomoci sponzorských príspevkov
- pracovníčka obce – upovedomila prítomných o predloženom projekte, o poskytnutej dotácii a o možnosti financovania
výdavkov z tohto projektu, ktoré sú účelovo určené na nákup materiálu a na upomienkové predmety a vecné dary dôchodcom,
nákup vecných darov jubilantom obce : 60, 70 a 90– roční dôchodcovia podľa predloženého zoznamu /3 jubilanti – 60 rokov,
4 jubilanti – 70 rokov a 1 jubilant – 90 rokov/, nákup upomienkových predmetov všetkým dôchodcom obce k úcte starším,
obec sa však bude spolufinancovať z vlastných zdrojov, poskytnutie občerstvenia dôchodcom - financované z vlastných
zdrojov,
- Starosta obce – navrhol uskutočnenie osláv tak ako po minulý rok
- Hlavný kontrolór obce – súhlasím, pokiaľ je to v rámci rozpočtu obce - poskytnutie dotácie, účasť sponzorov, nemám
pripomienky
Prítomní poslanci berú uvedené na vedomie, a schvaľujú zakúpiť upomienkové predmety dôchodcom obce podľa zváženia
starostu obce a prijateľnej sumy v rámci rozpočtu obce, financovanie z poskytnutej dotácie a z vlastných zdrojov, zakúpenie
vecných darov jubilantom v hodnote : 15,00 € pre 1 dôchodcu -jubilanta
Oslavy Mikuláša – jednohlasne schválené, zakúpenie balíčkov pre deti obce v hodnote 5,00 € na 1 dieťa, príprava programu –
oslovenie o vystúpenie detí z MŠ Nitrianska Blatnica, oslavy Mikuláša a Úcta k starším – uskutočnenie oboch osláv v obci
v mesiaci december 2013 - podľa možností
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 42/2013 :

k bodu 8. Návrh – Oslavy k úcte starším, Celoobecné oslavy Mikuláša

Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1.berie na vedomie:
a./ Návrh na uskutočnenie celoobecných osláv k Úcte starším a celoobecných osláv príchodu Mikuláša
pre občanov obce v mesiaci december 2013
b./ Poskytnutie dotácie z VÚC na podporu kultúry – „Úcta k starším“ vo výške 250,00 €
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2. schvaľuje :
a./ Použitie dotácie z VÚC Nitra na podporu kultúry v sume 250,00 € na financovanie osláv k Úcte starším,
a to účelovo na nákup upomienkových predmetov dôchodcom obce a vecných darov dôchodcom –
jubilantom obce vo veku 60, 70 a 90 - ročným
b./ Spolufinancovanie obce pri uskutočnení celoobecných osláv Úcty k starším a celoobecných osláv príchodu
Mikuláša z vlastných zdrojov rozpočtu obce – nákup upomienkových predmetov dôchodcom obce
a poskytnutie občerstvenia pri uskutočnení celoobecných osláv – uskutočnené v mesiaci december 2013
c./ Zakúpenie vecných darov jubilantom obce v hodnote 15,00 na 1 jubilanta
d./ Zakúpenie balíčkov pre deti obce na Mikuláša v hodnote 5,00 € na 1 dieťa
Hlasovanie:

za: 4
/I.Božik, Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

k bodu 9. Michal Uhlík, bytom Vozokany č. 172 – žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce

Starosta obce predniesol prítomným žiadosť p. Michala Uhlíka, bytom Vozokany č. 172 na odkúpenie pozemku nachádzajúcu
sa v k.ú. obce Vozokany, vedenú na LV obce, parc.č. 280/62 o výmere 17 m2. Odôvodnil, za akým účelom chce p. Uhlík
uvedenú parcelu kúpiť. Predložil prítomným zmluvu o budúcej zmluve, ktorú obec uzatvorila s menovaným ešte v roku 2006,
upovedomil prítomných, že s touto problematikou sa zaoberalo už predchádzajúce OZ, doporučil predať tento pozemok
- p.Uhlík – osobne odôvodnil podanú žiadosť, časť rodinného domu s.č. 172, v ktorom žijem, mám postavený na obecnom
pozemku – o výmere 17 m2, áno mám prihradený ešte aj iný obecný pozemok, ale v súčasnosti musím v prvom rade vyriešiť
tento pozemok, kde mi stojí rodinný dom, a to pre účely poskytnutého úveru zo ŠFRB, po vyzvaní zo ŠFRB si musím
vysporiadať vlastníctvo pozemku, na ktorom stojí môj rodinný dom. V minulosti som si zaplatil sám vypracovanie
geometrických plánov, bola spísaná v roku 2006 zmluva o budúcej zmluve, že mi obec tento pozemok na moje požiadanie
predá, do dnešného dňa som o kúpu nepožiadal, preto žiadam o jeho kúpu teraz, o ostatný pozemok, ktorý mám ohradený,
požiadam neskôr, nakoľko nemám toľko financií, pre mňa je dôležitá teraz táto vec – odkúpenie týchto 17 m2
- p. Božik – som proti odpredaju len týchto 17 m2, návrh - nech si odkúpi všetko čo má ohradené, dlhé roky užíva obecný
pozemok, neplatí za to dane, obec prichádza o peniaze, pred rokmi sa tento problém už riešil, pamätá si to, lebo bol poslancom,
a už pri riešení tohto problému boli problémy, teraz mu predáme 17 m2, a zas si neodkúpi ostatnú časť a bude ju užívať
- starosta obce – bolo to riešené už v minulosti na zasadnutí OZ, je o tom zápisnica a uznesenie OZ, zmluva o budúcej zmluve,
nech sa mu to predá ke to potrebuje vysporiadať pre ŠFRB
- Ing. Obšivanová – nech sa mu predá 17 m2, ke si to potrebuje vyriešiť so ŠFRB a musí preukázať vlastníctvo, potrebné
schváliť, ke už bola zmluva o budúcej zmluve
- p. Burzová – upovedomila prítomných, že sa jedná o predaj pozemku hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona o nakladaní
s majetkom obce, nakoľko rodinný dom je postavený na obecnom pozemku – 17 m2, v tomto prípade nie je potrebné
vypracovať znalecký posudok, musí byť zverejnený zámer predaja pozemku po dobu 15 dní, až po zverejnení zámeru môže
obecné zastupiteľstvo na svojom alšom zasadnutí schváliť prevod nehnuteľnosti a stanoviť podmienky k uzatvoreniu kúpnopredajnej zmluvy, informovala, že cena za pozemky občanom, ktorí majú prihradené obecné pozemky bola už stanovená
uznesením OZ č. 19/2009 zo dňa 07.07.2009 a to na sumu: 6,00 €, preto by sa tento pozemok mal odpredať aj p. Uhlíkovi za
túto cenu, nakoľko toto uznesenie nebolo k dnešnému dňu zrušené, v obci je viac takýchto pozemkov, kde ľudia majú
poprihrádzané k svojim domom obecné pozemky
- starosta obce – v budúcnosti bude potrebné riešiť aj iných občanov, ktorí majú poprihrádzané obecné pozemky k svojim
rodinným domom, budú písomne vyzvaní obecným úradom na vysporiadanie si vlastníckych práv k týmto pozemkom
- HK obce p. Ing. Kuník – nepoznám túto problematiku presne, ale podľa zmluvy o budúcej zmluve, ktorú som si prečítal,
odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby sa mu tento pozemok o výmere 17 m2 odpredal, nakoľko v tejto zmluve je to tak
uvedené, a na ostatnú časť pozemku, ktorú má prihradenú a užíva ju, ho treba písomne vyzvať, aby si aj tento pozemok
vysporiadal
Prítomní berú na vedomie uvedenú žiadosť, schvaľujú zámer predaja pozemku z dôvodu hodných osobitného zreteľa, cena za
m2: 6,00 €, za dôvody osobitného zreteľa OZ považuje : rodinný dom, súp.č. 172 - jeho časť, je postavená na obecnom
pozemku už od roku 2006, majiteľ tento pozemok už dlhodobo užíva a je nevyhnutné vysporiadať si jeho vlastnícke právo,
a to pre uvedené dôvody žiadateľa p. Michala Uhlíka
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
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Uznesenie č. 43/2013 :
k bodu 9. Michal Uhlík, bytom Vozokany č. 172 – žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Obecné zastuptieľstvo obce Vozokany
1.berie na vedomie:
a./ Žiadosť p. Michala Uhlíka, bytom Vozokany č. 172, o odkúpenie obecného pozemku, parc.č. 280/62 o výmere
17 m2, vedený na LV č. 213
b./ Stanovenie výšky : 6,00 € za m2 za odpredaj pozemku, a to podľa ceny schválenej uznesením OZ č. 19/2009
zo dňa 07.07.2009 bod. 3 písm. g./ dopredaj pozemkov v obci, občanom – vlastníkom už postavených
rodinných domov
2. schvaľuje:
a./ Žiadosť p. Michala Uhlíka, bytom Vozokany č. 172, o odkúpenie obecného pozemku, parc.č. 280/62 o výmere
17 m2, vedený na LV č. 213, a to podľa osobitného zreteľa, podľa stanovenej sumy : 6,00 € za m2
b./ Zámer obce Vozokany predať nehnuteľný majetok – pozemok, parc.č. č 280/62 o výmere 17 m2 vo vlastníctve
obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, a to v zmysle ustanovenia § 9 ods. 8 písm. e./ zák č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Za dôvody osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9 a ods. 8 písm. e./ predaj, obec Vozokany považuje : rodinný dom, súp.č. 172 - jeho časť, je postavená na obecnom pozemku už
od roku 2006, žiadateľ tento pozemok už dlhodobo užíva a je nevyhnutné vysporiadať si jeho vlastnícke právo,
a to pre uvedené dôvody žiadateľa p. Michala Uhlíka, bytom Vozokany č. 172
Hlasovanie:

za: 3
/Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 1 /I. Božik/
zdržal sa: 0
prítomných : 4

k bodu 10. František Miho, bytom Nitrianska Blatnica –žiadosť o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce

Starosta obce predložil prítomným žiadosť p. Františka Mihu, bytom Nitrianska Blatnica, o odkúpenie obecných pozemkov,
nachádzajúce sa v lokalite IBV Hložie : parc.č. 280/79 o výmere 802 m2, parc.č 280/80 o výmere 822 m2 a parc.č. 280/90
o výmere 631 m2 za účelom výstavby rodinného domu.
Zároveň starosta obce predložil situačný nákres – mapku, o ktoré pozemky sa priamo jedná. Oboznámil prítomných, že
je potrebné vypracovať znalecký posudok, aby mohla byť určená cena za predaj pozemkov. Upovedomil prítomných, že
v minulosti – v roku 2009 predchádzajúce obecné zastupiteľstvo stanovilo výšku za predaj stavebných pozemkov, a to 12,00 €
za m2. Bolo podaných viacero žiadosti o odkúpenie pozemkov, obec stanovila podmienky predaja pozemkov, avšak po
schválení týchto podmienok nikto so žiadateľov nepristúpil k uzatvoreniu kúpno-predajných zmlúv. V súčasnosti sú
pozemky v lokalite IBV Hložie vedené na LV ako TTP
p. Švecová – ak sú vedené ako TTP, tak ich cena je nižšia, nemôžu sa potom predávať ako stavebné pozemky, taktiež treba
stanoviť nejaké podmienky predaja
p. Božik – treba najskôr zistiť všetky skutočnosti ohľadne predaja pozemkov, nemám námietky proti odpredaju, v minulosti sa
už predchádzajúce obecné zastupiteľstvo zaoberalo predajom pozemkov v lokalite IBV Hložie
pracovníčka obce – upozornila prítomných o novele zákona o nakladaní s majetkom obce, aké sú spôsoby a postupy pri predaji
pozemkov a iných nehnuteľností, v tomto prípade musí byť v prvom rade vypracovaný znalecký posudok, až potom môže obec
pristúpiť k schváleniu zámeru predaja pozemkov, a to priamym predajom. Zámer musí byť zverejnený po dobu 15 dní, kde si
v tejto lehote môžu občania podávať svoje žiadosti o odkúpenie pozemkov, v tomto zámere už musia byť stanovené presné
podmienky predaja /parcely, cena a podobne/ a až po tomto zverejnení zámeru môže obecné zastupiteľstvo na svojom alšom
zasadnutí schvaľovať žiadostí občanov a následné prevody nehnuteľností
Prítomní berú na vedomie žiadosť p. Františka Mihu o odkúpenie uvedených pozemkov, uvedená žiadosť sa odkladá na
prerokovanie na najbližšie zasadnutie OZ a doporučuje sa starostovi obce zistiť všetky skutočnosti a podmienky predaja
obecných pozemkov v lokalite IBV Hložie, potrebné pre následné schválenie zámeru predaja pozemkov v obci.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
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Uznesenie č. 44/2013
k bodu 10. František Miho, bytom Nitrianska Blatnica –žiadosť o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany
1.Berie na vedomie:
Žiadosť p. Františka Mihu, bytom Nitrianska Blatnica o odkúpenie pozemkov vedených na LV č. 213, a to
podľa predloženej žiadosti zo dňa 10.9.2013, vedenú pod č.k. : 347/013, avšak s odkladom na opätovné
prerokovanie žiadosti na najbližšom zasadnutí OZ z dôvodu zistenia podmienok pri predaji obecných
pozemkov v lokalite IBV Hložie
2.Doporučuje:
Starostovi obce do najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zistiť všetky skutočnosti
a podmienky predaja obecných pozemkov v lokalite IBV Hložie potrebné pre následné schválenie zámeru
predaja pozemkov v obci

Hlasovanie:

za: 4
/I.Božik, Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

k bodu 11. Rôzne, Diskusia
V tomto bode starosta obce upovedomil prítomných o prebiehajúcom podpise zmluvy o poskytnutí dotácie na opravu
miestnej komunikácie v obci Vozokany. Dotácia bude poskytnutá od spoločnosti LESY, š.p. Prievidza, a to z ich
mimoriadneho fondu. Oboznámil prítomných, že bol osobne riešiť v uvedenej spoločnosti problematiku opravy ciest v obci,
a to z dôvodu ničenia miestnych komunikácii nákladnými autami spoločnosti, ktoré zvážajú drevo. Poskytnutie dotácie bude
vo výške 3 000,00 €, sú účelovo určené, zámer dotácie : uskutočnenie opravy miestnej komunikácie – v zákrute pri Petrovi
Hollanovi, č.d. 138. Jednalo by sa zhruba o opravu 50 m. Informoval, že je potrebné uskutočniť verejné obstaranie v zmysle
nového zákona, uskutočnenie prác najneskôr do 30.11.2013 – stanovený termín od poskytovateľa dotácie.
V tomto bode vystúpili:
p. Kucharovič Jozef st. – dopyt na p. Božika – ako poslanec či chráni záujmy obce, odôvodnil to tým, že minulý rok jeho syn
požiadal obec Vozokany o prenájom obecných pozemkov za účelom kosenia a chovu poľnohospodárskych zvierat, čo mu bolo
obecným zastupiteľstvom zamietnuté, schválený mu bol prenájom za 1,00 €, len do konca roka a dovolené mu bolo len kosiť
a zberať trávu, a pýta sa, ako je možné, že p. František Miho chová na obecných pozemkoch ovce – sú to tiež
poľnohospodárske zvieratá, a nikomu to nevadí, prečo sa robia rozdiely medzi občanmi, jeden môže a druhému to bolo
zakázané, či p. Miho požiadal obec o prenájom pozemkov, na ktorých tieto ovce chová, jednému sa povolilo len kosiť
a druhý si tam pasie, kto sa má starať o obecný majetok? Ide o princíp
p.Božik – sa k tomuto dopytu vyjadril : on nič nevie o tom, že by p. František Miho choval ovce na uvedených
pozemkoch
Ing. Obšivanová – áno, viem o tom, pasie tam ovce ale nesmrdí to tam
starosta obce – áno, viem o tom, že p. Miho František chová ovce – len sa tam pasú , nevidím na tom nič zlé,
a p. F. Miho nepožiadal obec do dnešného dňa o prenájom žiadnych pozemkov
p. Valko – vyslovil svoje požiadavky - potreba opravy miestneho rozhlasu v obci, zle počuť vyhlasovanie relácii v MR,
alej potreba dopravného značenia v obci, autá chodia v obci vysokou rýchlosťou, treba to riešiť
starosta obce – bude sa v obci v najbližšej dobe opravovať MR – všetko závisí od finančnej situácie obce, a rieši sa aj
v súčasnosti problematika dopravného značenia, dal vypracovať projekt na dopravné značenie v obci
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
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Uznesenie č. 45/2013
k bodu 11. Rôzne, Diskusia
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany:
1. Berie na vedomie:
a./ Informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie z Mimoriadneho fondu spoločnosti Lesy, š.p. B. Bystrica –
OZ Prievidza na opravu miestnej komunikácie v obci Vozokany, a to vo výške 3000,00 €,
b./ Požiadavky občana p. Jána Valku , a to na opravu verejného rozhlasu v obci a na potrebu zabezpečenia
dopravného značenia v obci
2. Doporučuje:
a./ Starostovi obce zabezpečiť uskutočnenie zámeru – opravu miestnej komunikácie v rámci poskytnutej
dotácie, zabezpečiť plnenie zmluvy – verejnú súťaž na výber dodávateľa a uskutočnenie prác do
stanoveného termínu poskytovateľom dotácie – do 30.11.2013
b./ Starostovi obce priebežne zabezpečiť riešenie požiadavky občanov obce, a to opravu miestneho rozhlasu
v obci a riešenie dopravného značenia v obci
Hlasovanie:

za: 4
/I.Božik, Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 12. Záver :
Starosta obce po akoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00 hod.
Zapísala: Burzová Renáta

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Igor Božik
Zuzana Švecová

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

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