Zápisnica
z plánovaného 19.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 20. 06. 2013 v kultúrnom dome vo Vozokanoch
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
-voľba overovateľov zápisnice
2. Voľba hlavného kontrolóra obce Vozokany
3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.05.2013, schválenie zmeny rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej
časti rozpočtu na základe predloženého rozpočtového opatrenia č. 2/2013 ku dňu 20.06.2013
4. VZN obce č.1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce Vozokany
5. VZN obce č. 2/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
6. Postup obce Vozokany pri oznámení drobných stavieb a iné – upozornenie prokurátora
7. Športový deň detí v obci Vozokany
8. Cestná infraštruktúra - oprava cestných výtlkov na MK v obci, poskytnutie dotácie obci zo ŠR na základe
uznesenia vlády SR
9. Rôzne, Diskusia
10. Záver

Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny

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 k začiatku rokovania je : 4, a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ – program
schválený bez ďalších doplňujúcich bodov zo strany prítomných. Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice: Štefan Jančovič, Ing. Katarína Obšivanová
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 27/2013 :
K bodu 1 : Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany :
1. konštatuje :
Počet prítomných poslancov : 4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. schvaľuje :
a./ Program rokovania OZ bez ďalších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : Štefan Jančovič, Ing. Katarína Obšivanová
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová
Hlasovanie:

za: 4
/Š.Jančovič, Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4
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K bodu 2. Voľba hlavného kontrolóra obce Vozokany :
Starosta obce upovedomil prítomných o podaných prihláškách k voľbe hlavného kontrolóra, ktoré boli
doručené v stanovenom termíne podľa vyhlásenej voľby HK: na obec celkom podaná 1 prihláška :
Ing. Adrián Kuník, Topoľčany, predložil návrh, aby sa voľba hlavného kontrolora uskutočnila
verejným hlasovaním, a to z dôvodu, že je podaná len 1 prihláška.
Prítomní poslanci otvorili predloženú ponuku, skontrolovali jej obsah – všetky náležitosti prihlášky
boli splnené, podľa predložených dokladov Ing. Adrián Kuník pracuje ako kontrolór viacerých obcí,
starosta na základe tejto informácie upovedomil prítomných, že je v najbližšom období potrebné
schváliť zmluvu o výkone HK viacerých obcí podľa § 18 b./ zák.č. 369/1990 Zb. – uskutočnenie
konkrétnej úlohy podľa § 20a.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 28/2013 :
K bodu 2 : Voľba hlavného kontrolóra obce Vozokany :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany :
1./ berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o doručených prihláškach pre voľbu hlavného kontrolóra obci Vozokany
v stanovenom termíne.
2./ konštatuje :
Pre voľbu hlavného kontrolóra obce Vozokany bola doručená celkom 1 prihláška, ktorá spĺňa
všetky náležitosti a podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Vozokany.
3./ schvaľuje :
Voľbu hlavného kontrolóra verejným hlasovaním.
4./ volí:
Pána Ing. Adriána Kuníka, bytom Topoľčany, Streďanská 2778 za hlavného kontrolóra obce
Vozokany s nástupom do pracovného pomeru, úväzok : 0,05%, a to od 01.07.2013.
5./súhlasí:
S výkonom funkcie hlavného kontrolóra p. Ing. Adriána Kuníka - ako hlavný kontrolór
viacerých obcí.
6./odporúča:
a./ Starostovi obce uzavrieť s novozvoleným hlavným kontrolórom obce Vozokany
p. Ing. Adriánom Kuníkom pracovnú zmluvu od 01.07.2013 v zmysle platnej právnej
úpravy.
b./ Novozvolenému hlavnému kontrolórovi obce zabezpečiť súhlas - uznesenia OZ tých obcí,
v ktorých vykonáva funkciu hlavného kontrolóra – uzatvorenie zmluvy podľa § 18 b./ zák. č.
369/1990 Zb – kontrolór viacerých obcí

Hlasovanie:

za: 4
/Š.Jančovič, Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4
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k bodu 3. : Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.05.2013, schválenie zmeny rozpočtu obce
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na základe predloženého rozpočtového opatrenia č. 2/2013
ku dňu 20.06.2013 :
Starosta obce predložil prítomným plnenie finančného rozpočtu obce k 31.05.2013 /plnenie rozpočtu obce bolo
odovzdané v písomnej forme každému poslancovi 7 dní pred konaním zasadnutia/ a oboznámil prítomných o stave
finančných prostriedkov obce k 31.5.2013, predložil návrh schválenie zmeny rozpočtu obce v príjmovej a
výdavkovej časti rozpočtu na základe predloženého rozpočtového opatrenia č. 2/2013, a to ku dňu 20.06.2013
K uvedenému bodu neboli žiadne pripomienky zo strany prítomných.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 29/2013 :
k bodu 3. : Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.05.2013, schválenie zmeny rozpočtu obce
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na základe predloženého rozpočtového opatrenia č. 2/2013
ku dňu 20.06.2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1. berie na vedomie :
a./ Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.05.2013 bez pripomienok
b./ Návrh na zmenu rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na základe predloženého
rozpočtového opatrenia č. 2/2013 ku dňu 20.06.2013
2. s c h v a ľ u j e :
Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 na základe predloženého návrhu – zmenu rozpočtu obce v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu obce, a to v súlade s § 11 odst. 4 písm. b/ zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe ods. 2 písm. a./ § 14 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samsorpávy v z.n.p.

Hlasovanie:

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

k bodu 4. : VZN obce č.1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vozokany :
Starosta obce predložil prítomným návrh VZN obce č.1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vozokany /návrh bol doručený
e-mailom každému poslancovi 7 dni vopred pred konaním zasadnutia OZ/ a upovedomil prítomných, že návrh
VZN bol vyvesený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce na jeho pripomienkovanie,
v stanovenej 10 dňovej lehote neboli OcÚ doručené žiadne pripomienky zo strany FO a PO
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 30/2013 :
k bodu 4. : VZN obce č.1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vozokany
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Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1. berie na vedomie :
Návrh VZN obce č.1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vozokany bez pripomienkovania zo strany FO a PO
2. schvaľuje :
VZN obce č.1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vozokany s účinnosťou od 05.07.2013
Hlasovanie:

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

k bodu 5. VZN obce č. 2/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných
prác :
Starosta obce predložil prítomným návrh VZN obce č.2/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový
plán záchranných prác /návrh bol doručený e-mailom každému poslancovi 7 dni vopred pred konaním zasadnutia
OZ/ a upovedomil prítomných, že návrh VZN bol vyvesený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce na jeho pripomienkovanie, v stanovenej 10 dňovej lehote neboli OcÚ doručené žiadne
pripomienky zo strany FO a PO
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 31/2013 :
k bodu 5. VZN obce č. 2/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných
prác :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1. berie na vedomie :
Návrh VZN obce č.2/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
bez pripomienkovania zo strany FO a PO
2. schvaľuje :
VZN obce č.2/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
s účinnosťou od 05.07.2013

Hlasovanie:

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

4

K bodu 6. Postup obce Vozokany pri oznámení drobných stavieb a iné – upozornenie prokurátora:
Starosta obce upovedmil prítomných o vykonaní previerky okresnom prokuratúrou Topoľčany na úseku oznámení
drobných stavieb a iné a predložil prítomným upozornenie prokurátora z vykonanej previerky.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vykonanie previerky, prijíma upozornenie prokuratúry pri oznámení
drobných stavieb a iné a odporúča starostovi obce prijať opatrenia smerujúce k dodržiavniu usta. zákona, ktoré
boli porušené pri činnosti HK obce /neuzatvorená zmluva o výkone HK viacerých obcí – dotknutých obcí/,
pri vydávaní a schvaľovaní VZN a pri činnosti stavebného úradu – vydávaní drobných stavieb.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 32/2013 :
K bodu 6. Postup obce Vozokany pri oznámení drobných stavieb a iné – upozornenie prokurátora:
Obecné zastuptieľstvo obce Vozokany :
1. berie na vedomie :
Vykonanie previerky Okresnou prokuratúrou Topoľčany - postup obce Vozokany pri oznámení drobných stavieb
a iné, sp.zn. Pd 88/13-3
2. prijíma :
Upozornenie prokurátora pri oznámení drobných stavieb a iné, sp. zn. Pd 88/13-3
3.doporučuje :
Starostovi obce prijať dostatočné a účinné opatrenia na nápravu smerujúce k dodržiavaniu citovaných
ustanovení zák.č. 369/1990 Zb. v z.n.p pri činnosti HK obce, vydávaní a schvaľovaní VZN a zák.č.
50/1976 Zb. a vyhl. č. 453/2000 Z.z. pri činnosti stavebného úradu.
Hlasovanie:

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

K bodu 7. Športový deň detí:
Starosta obce predniesol návrh na uskutočnenie projektu „Športový deň detí“, na ktorú obec obdržala dotáciu
z NSK na podporu športu 2013 vo výške: 240,00 €, potreba zakúpenia materiálu – výdavky sú účelovo určené
priamo v uzatvorenej zmluve, športový deň sa uskutoční v obci, a to dňa 28.06.2013 o 17,00 hodine na tunajšom
futbalovom ihrisku – rôzne športové discplíny pre deti, z poskytnutej dotácie zakúpiť ocenenia – sladkosti pre deti
a ostatný potrebný materiál na prípravu /telefonicky ešte preveriť na NSK/, akcia spojená s poskytnutím
občerstvenia a s opekačkou pre deti – občerstvenie a opekačka bude financovaná z vlastných zdrojov rozpočtu
obce, a to do výšky: 100,00 €, v prípade nepriaznivého počasia, sa táto akcia presunie na náhradný termín.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 33/2013 :

K bodu 7. Športový deň detí:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1. berie na vedomie :
Predložený návrh na uskutočnenie projektu v obci pod názvom : „Športový deň detí – Vozokany
2013“ na deň 28.06.2013 so začiatkom o 17,00 hodine na tunajšom futbalovom ihrisku
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2. schvaľuje :
a./ Uskutočnenie projektu v obci pod názvom : „Športový deň detí – Vozokany 2013“ na deň
28.06.2013so začiatkom o 17,00 hodine na tunajšom futbalovom ihrisku
b./ Použitie dotácie z NSK vo výške 240,00 € na nákup ocenení – sladkostí pre deti a ostatného
materiálu, a to podľa uzatvorenej zmluvy
c./ Uskutočnenie uvedenej akcie spojené s opekačkou a poskytnutím občerstvenia pre deti –
financované z vlastných zdrojov rozpočtu obce, a to do výšky 100,00 €.
Hlasovanie:

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

k bodu 8. : Cestná infraštruktúra - oprava cestných výtlkov na MK v obci, poskytnutie dotácie
obci zo ŠR na základe uznesenia vlády SR
Starosta obce upovedomil prítomných s poskytnutou dotáciou na cestnú infraštruktúru, ktorá bola poskytnutá obci
zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády SR v celkovej výške : 1 192,12 €. Dotácia je účelovo určená,
predovšetkým na opravu miestnych komunikácii v obci po zimnom období.
V obci sú MK značne poškodené, je veľa výtlkov, ktoré sú hlboké, rozsiahle, preto je potrebné riešiť tento
havarijný stav komunikácii, navrhol, aby sa táto oprava MK v obci uskutočnila z poskytnutej dotácie, ale aj
s použitím rezervného fondu obce, nakoľko financovanie tejto opravy nebude postačovať len z poskytnutej dotácie,
a v bežnom rozpočte obce na rok 2013 nie je takýto dostatok FP na túto opravu. Prítomní súhlasia s použitím
rezervného fondu na riešenie havarijného stavu – opravu miestnych komunikácii v obci, a to vo výške 1 500,00 €.
Starosta obce predložil k nadhliadnutiu doručené cenové ponuky – starosta obce vykonal prieskum trhu na
výber dodávateľa na opravu ciest v obci. Boli predložené všetky cenové ponuky, dodávatelia si urobili osobne
svojimi zástupcami samostatné obhliadky miestnych komunikácii, najnižšiu cenovú ponuku predložil
dodávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. – stredisko správy a údržby Topoľčany. Oprava sa vykoná
technológiou : teplou asfaltovou zmesou a tryskovou metódou pod tlakom – Turbo.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 34/2013 :
k bodu 8. : Cestná infraštruktúra - oprava cestných výtlkov na MK v obci, poskytnutie dotácie
obci zo ŠR na základe uznesenia vlády SR
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1. berie na vedomie:
a./ Predložený návrh na uskutočnenie cestnej infraštruktúry a nutnosť riešenia havarijného stavu –
opravy miestnych komunikácii v obci po zimnom období.
b./ Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na cestnú infraštruktúru vo výške 1192,12 €
c./ Uskutočnený prieskum trhu a výsledok – zápisnicu o prieskume trhu a o vyhodnotení
prieskumu na opravu miestnych komunikácii, prieskum trhu vedený pod číslom konania
215/2013-CP
d./ Výber dodávateľa : Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. – stredisko správy a údržby
Topoľčany - predložená najnižšia cenová ponuka
e./ Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce na riešenie havarijného stavu –
opravu miestnych komunikácii v obci
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2. schvaľuje :
a./ Vykonanie zámeru cestnej infraštruktúry – opravy cestných výtlkov na miestnych
komunikáciiách v obci Vozokany
b./ Použitie dotácie zo štátneh rozpočtu na cestnú infraštruktúru vo výške 1192,12 €
c./ Výber dodávateľa : Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. – stredisko správy a údržby
Topoľčany - predložená najnižšia cenová ponuka
d./ Spolufinancovanie obce pri oprave miestnych komunikácii v obci použitím FP z rezervného
fondu obce
e./ Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 1500,00 € - na riešenie
havarijného stavu miestnych komunikácii v obci

Hlasovanie:

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

k bodu 9. Rôzne, Diskusia :
V tomto bode vystúpili:
- p. Jančovič Štefan – predniesol návrh a požiadavku na pridanie svietidla na verejnom osvetlení pri
rodinnom dome - súp.č. 138, z dôvodu zlého osvetlenia – tma vo večerných hodinách
- starosta obce – požiadavku prijal, a v čo najkratšom čase sa zakúpi nové svietidlo, z tohto dôvodu je
potrebná zmena v rozpočte obce – navýšenie výdavkov na verejné osvetlenie, navýšenie bude premietnuté
v rozpočtovom opatrení č.2/2013
Zo strany ostatných prítomných neboli žiadne dotazy a pripomienky.

K bodu 10. Záver :
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,55 hod.
Zapísala: Burzová Renáta

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Štefan Jančovič
Ing. Katarína Obšivanová

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

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