Uznesenie č. 105/13/2021
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 18. 06. 2021 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
1. Konštatuje :
Počet prítomných poslancov : 4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. Schvaľuje :
a./ Návrh programu rokovania OZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
11.06.2021, a to bez ďalších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : p. Jozef Valko a Ing. Katarína Obšivanová
c./ Zapisovateľku : p. Renáta Burzová
Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, J.Valko, I. Božik/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

vo Vozokanoch, dňa 18.06.2021

Jaroslav Bazala
starosta obce

vyvesené : 23.06.2021
zvesené : 09.07.2021

Uznesenie č. 106/13/2021
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 18. 06. 2021 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ :

Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
Berie na vedomie :
Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 12.03.2021 a 14.05.2021 – splnené

Hlasovanie: za: 3 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, J.Valko/
proti: 0
zdržal sa: 1 /I.Božik/
prítomných: 4

vo Vozokanoch, dňa 18.06.2021

Jaroslav Bazala
starosta obce

vyvesené : 23.06.2021
zvesené : 09.07.2021

Uznesenie č. 107/13/2021
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 18. 06. 2021 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020, vysporiadanie výsledku hospodárenia
obce za rok 2020 a stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2020 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
1. Berie na vedomie :
a./ Predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2020 bez žiadnych pripomienok zo strany FO a PO
b./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2020

2. Schvaľuje:
a./ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrady
b./ Prebytok rozpočtu v sume 24 930,07 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu obce v sume : 24 930,07 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 6 514,60 €
bol vysporiadaný z :
- rezervného fondu obce vo výške : 6 514,60 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri
usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku žiadne finančné prostriedky nevylučujú, ktoré by bolo
možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Celkový prebytok hospodárenia obce za rok 2020 je vo výške : 31 444,67 EUR.
c./ Použitie prebytku hospodárenia v sume : 31 444,67 € na tvorbu rezervného fondu obce.

Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, J.Valko, I. Božik/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

vo Vozokanoch, dňa 18.06.2021
Jaroslav Bazala
starosta obce
vyvesené : 23.06.2021
zvesené : 09.07.2021

Uznesenie č. 108/13/2021
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 18. 06. 2021 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine
K bodu 4. Individuálna výročná správa obce za kalendárny rok 2020 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje :
Individuálnu výročnú správu obce Vozokany za kalendárny rok 2020

Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, J.Valko, I. Božik/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

vo Vozokanoch, dňa 18.06.2021

Jaroslav Bazala
starosta obce

vyvesené : 23.06.2021
zvesené : 09.07.2021

Uznesenie č. 109/13/2021
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 18. 06. 2021 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 a o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2020 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 a o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou v zmysle zák č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5

Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, J.Valko, I. Božik/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

vo Vozokanoch, dňa 18.06.2021

Jaroslav Bazala
starosta obce

vyvesené : 23.06.2021
zvesené : 09.07.2021

Uznesenie č. 110/13/2021
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 18. 06. 2021 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 6. Správa HK obce o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 1. štvrťrok
2021 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie:
Správu z vykonanej následnej kontroly hospodárenia obce HK obce k 31.03.2021 bez pripomienok

Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, J.Valko, I. Božik/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

vo Vozokanoch, dňa 18.06.2021

Jaroslav Bazala
starosta obce

vyvesené : 23.06.2021
zvesené : 09.07.2021

Uznesenie č. 111/13/2021
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 18. 06. 2021 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2021 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

1. Berie na vedomie:
Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2021 bez pripomienok a bez
ďalších požadovaných bodov na doplnenie
2. Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2.polrok 2021 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, J.Valko, I. Božik/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

vo Vozokanoch, dňa 18.06.2021

Jaroslav Bazala
starosta obce

vyvesené : 23.06.2021
zvesené : 09.07.2021

Uznesenie č. 112/13/2021
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 18. 06. 2021 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine
k bodu 8. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.05.2021 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie :
Plnenie rozpočtu obce a informácie o stave finančných prostriedkov obce k 31.05.2021 bez pripomienok

Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, J.Valko, I. Božik/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

vo Vozokanoch, dňa 18.06.2021

Jaroslav Bazala
starosta obce

vyvesené : 23.06.2021
zvesené : 09.07.2021

Uznesenie č. 113/13/2021
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 18. 06. 2021 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 9. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021, návrh RO č. 5/2021 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

1. Berie na vedomie :
a./ Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2021 zo dňa 07.04.2021 podľa predloženého návrhu
uvedeného v prílohe
b./ Uskutočnenie investičného zámeru obce : „ Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/499 /smer Topoľčany/“
c./ Predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2021

2. Schvaľuje :
a./ Uskutočnenie investičného zámeru obce : „ Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/499 /smer Topoľčany/“
b./ Použitie prostriedkov rezervného fondu obce na vypracovanie projektovej dokumentácie k investičnému
zámeru : „ Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/499 /smer Topoľčany/“ v sume : 1 500,00 €
c./ Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 5/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b),
c), d) 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 uvedeného v prílohe

Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, J.Valko, I. Božik/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

vo Vozokanoch, dňa 18.06.2021

Jaroslav Bazala
starosta obce

vyvesené : 23.06.2021
zvesené : 09.07.2021

Uznesenie č. 114/13/2021
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 18. 06. 2021 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine

K bodu 10. Odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve COOP Jednota – SD Topoľčany – pokračovanie :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie :
Podanie informácií starostu obce o pokračovaní vo veci odkúpenia nehnuteľností – pozemku a budovy spoločnosti
COOP Jednota – SD Topoľčany do vlastníctva obce

Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, J.Valko, I. Božik/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

vo Vozokanoch, dňa 18.06.2021

Jaroslav Bazala
starosta obce

vyvesené : 23.06.2021
zvesené : 09.07.2021

Uznesenie č. 115/13/2021
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 18. 06. 2021 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine
K bodu 11. Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce na poľnohospodárske účely :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

1. prerokovalo a berie na vedomie :
Návrh nakladania s majetkom obce Vozokany - prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Vozokany na
poľnohospodárske účely podľa predloženého návrhu
2. schvaľuje :
Zámer prenájmu nehnuteľností - pozemkov vo vlastníctve obce, zapísaných na LV č. 213 a LV č. 561 pre
katastrálne územie Vozokany, a to :
a./ pozemku - parc. registra „C“ KN č. 203
b./ pozemku - parc. registra „E“ KN č. 225
c./ pozemku - parc. registra „C“ KN č. 345
d./ pozemku - parc. registra „C“ KN č. 424
e./ pozemku - parc. registra „E“ KN č. 206
f./ pozemku - parc. registra „E“ KN č. 207

- ostatné plochy o výmere 811 m2
- orná pôda o výmere 16 120 m2
- ostatné plochy o výmere 2 323 m2
- ostatné plochy o výmere 2 258 m2
- orná pôda o výmere 323 m2
- orná pôda o výmere 728 m2

spôsobom obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka, za minimálnu cenu určenú na základe ustanovení § 1 ods. 3
zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov a postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z.
3. odporúča :
Starostovi obce predložiť na najbližšie zasadnutie OZ na schválenie obecnému zastupiteľstvu súťažné podmienky
pre vypísanie a realizovanie obchodnej verejnej súťaže k prenájmu uvedených pozemkov. Do podmienok
obchodnej verejnej súťaže zapracovať predovšetkým : názov a predmet OVS, doba a účel prenájmu, výška
nájomného : minimálne za cenu OVN určenej na základe ustanovení § 1 ods. 3 zák. č. 504/2003 Z.z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov a postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR č. 172/2018 Z. z. , podmienky účasti v súťaži, lehota na podávanie súťažných návrhov, kritérium pre výber :
najvyššia ponúknutá cena, obsah súťažných návrhov a ostatné podmienky

Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, J.Valko, I. Božik/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

vo Vozokanoch, dňa 18.06.2021

Jaroslav Bazala
starosta obce

vyvesené : 23.06.2021
zvesené : 09.07.2021

Uznesenie č. 116/13/2021
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 18. 06. 2021 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 18,00 hodine
K bodu 12. Rôzne :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1. Berie na vedomie :
a./ Predložený návrh na uskutočnenie športového podujatia v obci Vozokany pod názvom – „Športový deň
detí“, v mesiaci júl 2021
b./ Predložený návrh na uskutočnenie podujatia pre občanov obce - „Súťaž vo varení gulášu“ v mesiaci
august - september 2021
c./ Výpis z uznesenia č. 1 Komisie na ochranu verejného záujmu o podanom majetkovom priznaní Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - starostu obce
Vozokany p. Jaroslava Bazalu za kalendárny rok 2020 s konštatovaním, že podané majetkové priznanie
starostu obce Vozokany obsahuje všetky požadované náležitosti, jej konanie nie je v rozpore
s ustanoveniami zákona č. 357/2004 Z .z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov a skutočnosti uvádzané v majetkovom priznaní sú pravdivé.
Uvedené Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – starostu obce
p. Jaroslava Bazalu za kalendárny rok 2020 bude zverejnené na webovom sídle obce :
www.vozokany.eu v zmysle zákona č. 357/2004 Z .z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
2. Schvaľuje :
a./ Uskutočnenie športového podujatia v obci Vozokany pod názvom : „Športový deň detí“ v mesiaci
júl 2021 /predpokladaný termín : 4.7.2021/ na tunajšom viacúčelovom ihrisku a v areáli športových
kabín TJ
b./ Výdavky športového podujatia : „Športový deň detí“, ktorý bude spojený s pečením palaciniek,
opekačkou a s poskytnutím občerstvenia pre deti a rodičov, taktiež výdavky spojené so zakúpením
odmien pre deti za športové disciplíny /formou sladkostí : zhruba : 6,00 € balíček/, budú hradené
z vlastných prostriedkov bežného rozpočtu obce
c./ Uskutočnenie podujatia v obci Vozokany pod názvom : „Súťaž vo varení gulášu“ v mesiaci
august – september 2021
d./ Výdavky podujatia pre občanov obce : „Súťaž vo varení gulášu“ budú financované z vlastných
prostriedkov bežného rozpočtu obce
Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, J.Valko, I. Božik/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

vo Vozokanoch, dňa 18.06.2021

Jaroslav Bazala
starosta obce

vyvesené : 23.06.2021
zvesené : 09.07.2021

