Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. januára 2011

Program :

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Súdny spor – prejednanie pokračovania právnej veci vo vedení
súdneho sporu obce proti: PD Nitrianska Blatnica o zrušenie
nájomnej zmluvy
3. Záver

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
1. Starosta obce privítal prítomných poslancov OZ na mimoriadnom zasadnutí OZ,
oboznámil ich s bodom programu, pre ktoré bolo zvolané mimoriadne zasadnutie OZ.
Bod programu mimoriadneho zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice boli starostom navrhnutí : p.Božik Igor a p. Švecová
Zuzana – jednohlasne schválené prítomnými poslancami OZ
2. Obecné zastupiteľstvo vo Vozokanoch na mimoriadnom zasadnutí prerokovalo jeden bod
programu - prejednanie pokračovania právnej veci vo vedení súdneho sporu obce proti
PD Nitrianska Blatnica o neplatnosť zmluvy o prevode nehnuteľností zo dňa 29.6.2010 a
neplatnosť nájomnej zmluvy zo dňa 29.06.2010,
návrh podaný na Okresnom súde v Topoľčanoch, obec Vozokany v súdnom spore
zastupuje Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri s.r.o. Topoľčany.
Starosta obce, po konzultácii s JUDr. Slávikom, oboznámil poslancov obecného
zastupiteľstva o situácii, ktorú je potrebné riešiť vzhľadom na podaný návrh na
Okresnom súde v Topoľčanoch a možnosti jeho odročenia.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo možnosti ako ďalej postupovať s podaným návrhom.
K uvedenému sa vyjadrili nasledovne :
- p. Božik- predniesol návrh, možnosť - že by sa mali skúsiť dojednať lepšie podmienky
pre obec Vozokany zo strany PD Nitrianska Blatnica, nakoľko situácia, v ktorej sa
ocitla obec je pre ňu nepriaznivá, napríklad dojednať výhodnejšie podmienky nájomnej
zmluvy o prenájme pozemku pod vybudovaným multifunkčným ihriskom
- p. Jančovič- otázka kedy bude prebiehať rozhovor v tejto veci
- starosta obce – pokúsi sa rokovať s p. predsedom o tejto veci v najbližšom čase
Po zvážení poslancov obecného zastupiteľstva, poslanci doporučili starostovi obce, aby
jednal s predsedom PD Nitrianska Blatnica o lepších podmienkach pre obec, ktoré by jej
vyplývali po zrušení súdneho sporu.
Na základe doporučenia, ktoré dali poslanci starostovi obce, obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odročenie súdneho pojednávania, ktoré bolo určené už na deň 7.2.2011,
a následné informovanie poslancov OZ vo veci prekonzultovania lepších – výhodnejších
podmienok nájomnej zmluvy pre obec Vozokany zo strany PD Nitrianska Blatnica,
Ing. Katarína Obšivanová predniesla návrh na uznesenie č.3/2011, uznesenie bolo
jednohlasne schválené a tvorí súčasť tejto zápisnice.

3. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí OZ
a ukončil toto zasadnutie.
Vozokany 31.01. 2011
Zapísala : Ing. Katarína Obšivanová
Overovatelia zápisnice: p. Božik
p. Švecová

Jaroslav Bazala
starosta obce

Uznesenie

č. 3/2011

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.januára 2011
Obecné zastupiteľstvo vo Vozokanoch :
1. berie na vedomie :
Podaný návrh obce Vozokany v právnej veci vo vedení súdneho sporu obce proti PD
Nitrianska Blatnica o neplatnosť zmluvy o prevode nehnuteľností zo dňa 29.6.2010 a
neplatnosť nájomnej zmluvy zo dňa 29.06.2010,
návrh podaný na Okresnom súde v Topoľčanoch, obec Vozokany v súdnom spore
zastupuje Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri s.r.o. Topoľčany

2. s c h v a ľ u j e :
Odročenie súdneho pojednávania, ktoré už bolo určené na deň 07.02.2011 na Okresnom súde
v Topoľčanoch.
3. d o p o r u č u j e :
Starostovi obce jednať s predsedom PD Nitrianska Blatnica o výhodnejších podmienkach
nájomnej zmluvy pre obec, ktoré by jej vyplývali po zrušení súdneho sporu a následné
informovanie poslancov OZ vo veci prekonzultovania predmetnej veci.

Vozokany, 31.01.2011

Jaroslav Bazala
starosta obce

