Zápisnica
z neplánovaného 16.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 09. 05. 2013 na Obecnom úrade vo Vozokanoch
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
-voľba overovateľov zápisnice
2. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.03.2013
3. Záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly – vykonanie kontroly hospodárenia obce
k 31.03.2013 hlavným kontrolórom
4. Správa nezávislého audítora OZ o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 a správa o overení súladu
Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2012
5. Upozornenie Okresnej prokuratúry v oblasti ŽP – prijatie VZN na úseku ochrany vôd a odpadového
hospodárstva, vykonanie previerky zachovávania zákonnosti pri prijímaní a vydávaní VZN a iné prijatie opatrení
6. Ukončenie funkcie súčasného hlavného kontrolóra obce k 30.6.2013, vyhlásenie novej voľby
hlavného kontrolóra obce Vozokany
7. Rôzne, Diskusia
8. 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 : 3, 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: Ing. Katarína Obšivanová, Tatiana Mizeráková
Zapisovateľka:
Renáta Burzová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 16/2013 :
K bodu 1 : Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany :
1. konštatuje :
Počet prítomných poslancov : 3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. schvaľuje :
a./ Program rokovania OZ bez alších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : Ing. Katarína Obšivanová, Tatiana Mizeráková
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová
Hlasovanie: za:
3
/Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3
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K bodu 2. Plnenie rozpočtu obce a stave FP k 31.3.2013 :

Starosta obce predložil prítomným plnenie finančného rozpočtu obce k 31.03.2013 /plnenie rozpočtu obce
bolo odovzdané v písomnej forme každému poslancovi 7 dní pred konaním zasadnutia/ a oboznámil
prítomných o stave finančných prostriedkov obce k 31.3.2013.
K uvedenému bodu neboli žiadne pripomienky zo strany prítomných.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 17/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
berie na vedomie :
Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.03.2013 bezp pripomienok
Hlasovanie:

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

K bodu 3. Záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly – vykonanie kontroly
hospodárenia obce k 31.03.2013 hlavným kontrolórom :

O 18,25 hod. sa dostavil na zasadnutie OZ poslanec p. Božik Igor – k bodu rokovania 3.
Po ospravedlnení za omeškanie a po zápise do prezenčnej listiny, bolo celkom prítomných poslancov: 4
Starosta obce predložil prítomným záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly, ktorú vykonal hlavný
kontrolór obce dňa 29.04.2013 na OcU vo Vozokanoch, a to ku dňu 31.3. 2013 /materiál HK -záznam
z vykonanej následnej finančnej kontroly bol doručený e-mailovou poštou každému poslancovi OZ
k nahliadnutiu, a to 7 dní pred konaním zasadnutia OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice. K uvedenému neboli
zo strany prítomných žiadne pripomienky.

Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 18/2013 :

Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1. berie na vedomie :

Záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly – vykonanie kontroly hospodárenia obce
k 31.03.2013 hlavným kontrolórom obce

2. schvaľuje :

Záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly – vykonanie kontroly hospodárenia obce
k 31.03.2013 hlavným kontrolórom obce bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 4
/Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková, I.Božik/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4
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K bodu 4. Správa nezávislého audítora OZ o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 a správa
o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2012 :
Starosta obce oboznámil prítomných, že dňa 26.04.2013 bol na obecnom úrade vykonaný audit
účtovnej závierky obce k 31.12.2012 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za
kalendárny rok 2012 podľa zák.č. 540/2007 Z.z. §23 odsek 5, audit vykonal Ing. Jozef Adamkovič –
nezávislý auditor Topoľčany. Starosta obce prítomným predložil správu nezávislého audítora pre
obecné zastupiteľstvo o vykonanom audite, /správa audítora a výrok k výročnej správe obce tvorí
súčasť tejto zápisnice, /správa bola doručená každému poslancovi e-mailom 7 dní vopred pred
konaním OZ/, oboznámil prítomných, že audítor účtovnú závierku obce k 31.12. 2012 overil bez
výhrady a bez uložených opatrení. K uvedenej správe neboli zo strany prítomných žiadne
pripomienky. Starosta obce alej oboznámil prítomných, že bola uzatvorená s nezávislým audítorom
Ing. Jozefom Adamkovičom zmluva na vykonanie auditu za rok 2013 – schválené bez pripomienok.

Starosta obce predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 19/2013 :

Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1. berie na vedomie :

a./ Vykonanie auditu, správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 a správu
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2012, výrok nezávislého audítora
k účtovnej závierke k 31.12.2012
b./ Uzatvorenie zmluvy č. 8/2013 s Ing. Jozefom Adamkovičom– nezávislý audítor, o vykonaní auditu
účtovnej závierky obce za kalendárny rok 2013

2. schvaľuje :

a./ Vykonanie auditu, správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 a správu
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2012, výrok nezávislého audítora
za rok 2012 bez pripomienok
b./ Uzatvorenie zmluvy č.8/2013 s Ing. Jozefom Adamkovičom – nezávislým audítorom o vykonaní
auditu účtovnej závierky obce za kalendárny rok 2013

Hlasovanie:

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

k bodu 5. Upozornenie Okresnej prokuratúry v oblasti ŽP – prijatie VZN na úseku ochrany vôd a
odpadového hospodárstva, vykonanie previerky zachovávania zákonnosti pri prijímaní
a vydávaní VZN a iné - prijatie opatrení :
Starosta obce upovedomil prítomných o vykonaní previerky Okresnou prokuratúrou Topoľčany na obci, a to
preskúmanie stavu zákonnosti postupu obci pri oprijímaní a vydávaní VZN a iné a predložil prítomným výsledok
z uvedenej previerky :
- upozornenie prokurátora v oblasti ŽP na úseku ochrany vôd a odpadového hospodárstva, potreba prijať VZN
obce, kde obec ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnckej osobe
a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou, obec má vypracovaný len vlastný
povodňový plán záchranných prác, ale uvedené VZN nie
- upozornenie prokurátora v oblasti ŽP, potreba prijať VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
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a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok, obec
nemá uvedené VZN prijaté
-predložený protokol, zápisnica o vykonaní previerky, protest prokurátora proti VZN č. 4/2010 o chove a držaní
zvierat na území obce – návrh prokuratúry: VZN zrušiť ako nezákonné a protest prokurátora proti VZN č.2/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stvebné odpady – napadnuté niekotré časti VZN,
predovšetkým: podávanie priznania k dani za psa, úľava pri vyberaní poplaktu za KO a splatnosť poplatku za KO,
poplatky za užívanie verejného priestranstva – za m2, zákaz parkovania vozidiel v obci – musí byť riešené
dopravným značením, nie vo VZN, návrh prokuratúry: VZN v napadnutých častiach zrušiť a nahradiť znenín
zodpovedajúcemu zákonu
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vykonanie previerky, prijíma upozornenie prokuratúry v oblasti ŽP na
úseku ochrany vôd a odpadového hospodrástva, a prijíma protesty prokurátora proti VZN č. 4/2010 a VZN
č.2/2012, vyhovuje protestom a ruší ich v napadnutých častiach, odporúča starostovi obce bez zbytočného odkladu
odstrániť zistené nedostatky podľa predložených opatrení.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 20/2013 :
Obecné zastuptieľstvo obce Vozokany :
1. berie na vedomie :
Vykonanie previerky Okresnou prokuratúrou Topoľčany - preskúmanie stavu zákonnosti postupu obce pri
prijímaní a vydávaní VZN a iné, protokol, zápisnicu z vykonanej previerky a vydané protesty prokurátora proti
vydaným VZN obce č.2/2012 a VZN obce č.4/2010
2. prijíma :
a./ Upozornenie prokurátora v oblasti ŽP na úseku ochrany vôd a odpadového hospodárstva
b./ Upozornenie a protest prokurátora proti VZN obce č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a proti VZN č.4/2010 o ochove a držaní zvierat na území obce
v napadnutých častiach
3. vyhovuje:
a./ Podanému protestu prokurátora proti VZN obce č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a podľa predloženého návrhu prokurátora ruší napadnuté časti predmetného VZN obce
b./ Podanému protestu prokurátora proti VZN obce č. 4/2010 o chove a držaní zvierat na území obce a podľa
predloženého návrhu prokurátora uvedené VZN obce ruší v plnom znení
4.doporučuje :
Starostovi obce odstrániť zistené nedostatky na základe prijatých upozornení a prijatých protestov prokurátora
a odstrániť tieto nedostatky podľa predložených opatrení bez zbytočného odkladu, a to vypracovaním
a predložením návrhov VZN v oblasti ŽP na úseku ochrany vôd a odpadového hospodárstva a napadnutné časti
VZN obce č.2/2012 nahradiť znením zodpovedajúcemu zákonu

Hlasovanie:

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

k bodu 6. Ukončenie funkcie súčasného hlavného kontrolóra obce k 30.6.2013, vyhlásenie novej
voľby hlavného kontrolóra obce Vozokany :
O 18,45 hod. sa dostavil na zasadnutie OZ poslanec p. Jančovič Štefan – k bodu rokovania 6.
Po ospravedlnení za omeškanie a po zápise do prezenčnej listiny, bolo celkom prítomných poslancov: 5
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Starosta obce predložil prítomným písomné oznámenie p. Františka urišku - súčasného hlavného kontrolóra –
ukončenie funkcie hlavného kontrolóra obce k 30.6.2013 zo zdravotných dôvodov – doručené obci 29.4.2013.
Prítomní uvedené berú na vedomie a v zmysle § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Vozokany a postup obce pri vyhlásení voľby HK
v zmysle platnej legislatívy.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 21/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany podľa § 18a zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov :
1. berie na vedomie :

Ukončenie výkonu činnosti súčasného hlavného kontrolóra obce p. Františka urišku k 30.06.2013 –
vzdanie sa funckie hlavného kontrolóra obce Vozokany zo zdravotných dôvodov na základe predloženého
písomného oznámenia p. Františka urišku zo dňa 29.4.2013

2. vyhlasuje :

Voľbu hlavného kontrolóra obce Vozokany s funkčným obdobím na dobu šiestich rokov,
pracovný úväzok : 0,05 % , s nástupom na výkon funkcie od 01.07.2013
ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vozokany dňa : 20.06.2013
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (§ 18a ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení
neskorších predpisov

2. Náležitosti prihlášky:

- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko /telefonický kontakt, e-mail/
- profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby HK v obecnom zastupiteľstve -dátum a
podpis
kandidáta
- čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v §18 odst. 2 zák. o obecnom zriadení, resp. že
sa jej
vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (§ 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení
neskorších predpisov)
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (§ 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
v znení neskorších predpisov)

3. Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:

- prax vo verejnej správe alebo štátnej správe, prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť
podvojného účtovníctva obce a rozpočtových organizácií, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov
týkajúcich sa činnosti miestnej územnej samosprávy

4. Prihlášku zasielať v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“
najneskôr do 05.06.2013 do 15,30 hod., a to poštou na adresu Obce Vozokany alebo osobne do
podateľne Obecného úradu.
5. Otváranie obálok a posúdenie podaných prihlášok zabezpečia poslanci obecného zastupiteľstva priamo na
zasadnutí OZ - v deň konania voľby hlavného kontrolóra.
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6. Voľby hlavného kontrolóra budú prebiehať podľa §18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z uchádzačov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet
platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším
počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.
7. Spôsob voľby hlavného kontrolóra bude určený na zasadnutí OZ v deň konania voľby.
8. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrie pracovnú zmluvu v lehote určenej
zákonom

Hlasovanie:

za: 5 /Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková, I.Božik, Š.Jančovič/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5

K bodu 7. Rôzne, Diskusia :
Starosta obce v tomto bode obozmámil prítomných :
- uzatvorenie zmluvy obce s NSK Nitra – poskytnutie dotácie z NSK na podporu športu 2013 – „Športový deň
detí“, dotácia bude obci poskytnutá vo výške: 240,00 €
- uzatvorenie zmluvy obce s NSK Nitra – poskytnutie dotácie na podporu Kultúry – „Úcta k starším“,
dotácia bude obci poskytnutá vo výške 250,00 €
Zo strany prítomných neboli žiadne pripomienky, dotazy a požiadavky.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 22/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1. berie na vedomie :
a./ Oznámenie NSK o poskytnutí dotácie na podporu športu – projekt „Športový deň detí – Vozokany 2013“
vo výške: 240,00 €
b./ Oznámenie NSK o poskytnutí dotácie na podporu kultúry – projekt „Obec Vozokany - Úcta k starším“
vo výške: 250,00 €
2. schvaľuje :
a./ Uzatvorenie zmluvy č.9/2013 s NSK Nitra o poskytnutí dotácie na podporu športu – k projektu:
„Športový deň detí – Vozokany 2013“
b./ Uzatvorenie zmluvy č.10/2013 s NSK Nitra o poskytnutí dotácie na podporu kultúry – k projektu:
„Obec Vozokany dôchodcom - Úcta k starším“

Hlasovanie:

za: 5 /Z. Švecová, Ing. K.Obšivanová, T.Mizeráková, I.Božik, Š.Jančovič/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 5
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K bodu 8. Záver
Starosta obce po akoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,20 hod.
Zapísala: Burzová Renáta

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Katarína Obšivanová
Tatiana Mizeráková

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

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