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

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
- voľba overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
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
4. Individuálna výročná správa obce za kalendárny rok 2020
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
6. Správa HK obce o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za I. štvrťrok 2021
7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2021
8. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 05. 2021
9. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021, návrh RO č. 5/2021
10. Odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve COOP Jednota – SD Topoľčany - pokračovanie
11. Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce na poľnohospodárske účely
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice :
Rokovanie OZ otvoril Jaroslav Bazala, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov OZ k začiatku rokovania je : 4 a obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné. Neúčasť na dnešnom zasadnutí OZ ospravedlnil p. Vlastimil Šiška – poslanec OZ
a p. Ing. Adrián Kuník – hlavný kontrolór obce.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia OZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce dňa 11.06.2021 – program bol schválený bez ďalších zmien a doplňujúcich bodov zo strany
prítomných. Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice: p. Jozef Valko a Ing. Katarína Obšivanová
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 105/13/2021
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
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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

K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ :
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesenia - z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 14.05.2021,
vo veci jednania so spoločnosťou COOP JEDNOTA Topoľčany- spotrebné družstvo - súčasným vlastníkom pozemku
a budovy a o zistenom skutkovom stave týkajúcom sa predmetnej nehnuteľnosti - bolo potrebné zistiť všetky náležitosti
spojené s vysporiadaním nehnuteľnosti /pridelením súpisného čísla/ - uskutočnené osobné rokovanie s p. Vladimírom Habajom
-predsedom predstavenstva, uvedené bude predmetom rokovania v bode 10. dnešného zasadnutia OZ.
Ďalej upovedomil prítomných o plnení uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 12.03.2021 vo veci zistenia skutočností zrevidovať pôvodnú projektovú dokumentáciu obce na vybudovanie cestnej a ostatnej infraštruktúry v lokalite IBV Hložie
a zistiť cenu celkového diela realizácie vybudovania inžinierskych sieti v lokalite IBV Hložie. Starosta obce informoval
o nasledovnom : Osobne som bol na MsÚ – spoločnom stavebnom úrade vo veci vydaného stavebného povolenia
k projektovej dokumentácii na vybudovanie inžinierskych sietí v lokalite IBV Hložie pre obec Vozokany – stavebné povolenie
je po lehote splatnosti, potrebné vybaviť nové stavebné povolenie k vybudovaniu inžinierskych sietí, inak nebudú vydané
stavebné povolenia k výstavbe rodinných domov, cena bola zisťovaná ešte v roku 2019 a o tomto som aj upovedomil
poslancov ešte na zasadnutí OZ dňa 31.05.2019,avšak oproti roku 2019 sú už ceny vyššie /vybudovanie infraštruktúry sa
odhaduje do 400 000,00 eur/ .
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 106/13/2021
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
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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 :
Starosta obce predložil prítomným na schválenie Záverečný účet obce Vozokany za kalendárny rok 2020, ktorého návrh
bol riadne vyvesený pod dobu 15 dní pred konaním zasadnutia OZ na ÚTO a webovej stránke obce
/návrh ZÚ bol vyvesený dňa 29.03.2021/, k predloženému návrhu záverečného účtu obce neboli žiadne pripomienky –
záverečný účet nebol pripomienkovaný.
Starosta obce predniesol prítomným stanovisko HK obce k návrhu záverečného účtu, kde hlavný kontrolór obce
odporúča OZ schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrady /záverečný účet obce,
stanovisko HK k záverečnému účtu boli odoslané každému poslancovi k preštudovaniu elektronicky 7 dní pred konaním
zasadnutia OZ/.
Prítomní k predloženému návrhu záverečnému účtu nemali žiadne pripomienky, berú na vedomie stanovisko HK
k záverečnému účtu a schvaľujú záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrady. Pracovníčka obce p. Burzová vysvetlila,
že vzhľadom k tomu, že obec má za rok 2020 pre tvorbu rezervného fondu výsledok hospodárenia kladný, a to prebytok
rozpočtu v sume : 24 930,07 € zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a./ a b./ zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p a 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 € je celý zdrojom rezervného fondu,
nakoľko obec nevytvára žiadne iné fondy a bude preúčtovaný v roku 2021, a to po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve,
riadne cez účty 221 a 261.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 107/13/2021
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.
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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

K bodu 4. Individuálna výročná správa obce za kalendárny rok 2020 :
Starosta obce predložil prítomným na schválenie Individuálnu výročnú správu obce za kalendárny rok 2020,
informoval poslancov, že účtovná závierka obce Vozokany k 31.12.2020 bola overená audítorom dňa 28.05.2021 a účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Vozokany k 31.12.2020 /správa audítora je pod bodom
5. rokovania dnešného zasadnutia/
Materiál - Individuálna výročná správa obce bola predložená všetkým poslancom OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice.
K predloženej individuálnej výročnej správe zo strany prítomných neboli žiadne pripomienky a poslanci OZ jednohlasne
schvaľujú individuálnu výročnú správu obce Vozokany za rok 2020.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 108/13/2021
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

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 :
Starosta obce upovedomil prítomných, že dňa 28.05.2021 bol vykonaný audit účtovnej závierky obce za kalendárny rok
2020 nezávislým audítorom Ing. Jozefom Adamkovičom. Oboznámil prítomných so správou nezávislého audítora,
v ktorej na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatuje, že nezistil
vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia
obce. Nezávislý audítor vo svojej správe skonštatoval, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Vozokany k 31.12.2020 a podľa jeho stanoviska, uvedené účtovné informácie vo výročnej správe obce
Vozokany poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2020
a je v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v z .n .p. /materiál – Správa nezávislého audítora bola predložená
všetkým poslancom OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice/. Prítomní uvedené vzali na vedomie bez pripomienok.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 109/13/2021

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

K bodu 6. Správa HK obce o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za
I. štvrťrok 2021 :
Starosta obce predložil prítomným správu z vykonanej následnej kontroly hospodárenia obce, ktorú vykonal hlavný
kontrolór obce dňa 26.04.2021 na OcÚ vo Vozokanoch, a to za obdobie k 31.03.2021, upovedomil prítomných, že kontrolou
neboli zistené žiadne porušenia všeobecne záväzných predpisov /materiál HK – správa z vykonanej kontroly bola
doručená e-mailovou poštou každému poslancovi OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice/ K uvedenému neboli zo strany žiadne
pripomienky a prítomní berú na vedomie predloženú správu z vykonanej následnej kontroly hospodárenia obce
hlavného kontrolóra obce k 31.03.2021 bez pripomienok.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 110/13/2021
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
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K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 2. polrok 2021 :
V tomto bode starosta obce predložil prítomným na schválenie vypracovaný plán kontrolnej činnosti HK obce na obdobie
2. polroka 2021 /plán kontrolnej činnosti bol odovzdaný každému poslancovi e-mailom/. Starosta obce upovedomil
prítomných o tom, že plán kontrolnej činnosti bol vyvesený po dobu 15 dní na ÚTO a na webovej stránke obce v zmysle
zákona. Prítomní jednohlasne schvaľujú plán kontrolnej činnosti HK na obdobie 2. polroka 2021 bez pripomienok
a bez ďalších požadovaných bodov na doplnenie.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 111/13/2021

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

K bodu 8. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 05. 2021 :
Starosta obce predložil prítomným plnenie finančného rozpočtu obce k 31.05.2021 /plnenie rozpočtu obce bolo odovzdané
v písomnej forme každému poslancovi 7 dní pred konaním zasadnutia/ a oboznámil prítomných o stave finančných
prostriedkov obce k 31.05.2021.
K uvedenému bodu neboli žiadne pripomienky zo strany prítomných a prítomní poslanci uvedené berú na vedomie.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 112/13/2021
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
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Hlasovanie: za: 4
/Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, J. Valko, I. Božik/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 9. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021, návrh RO č. 5/2021 :
Starosta obce predniesol prítomným rozpočtové opatrenie č. 4/2021 zo dňa 07.04.2021, pracovníčka OcÚ p. Burzová
upresnila z akého dôvodu bolo toto rozpočtové opatrenie vykonané - vzaté na vedomie a RO obce tvorí prílohu tejto
zápisnice – vzaté na vedomie
Starosta obce zároveň predložil prítomným na schválenie návrh RO č. 5/2021 na úpravu rozpočtu obce na položkách podľa
predloženého návrhu /oprava el. zariadenia zvonu na kostole, dopravné značenie – zmena proj.dokumentácie, školenie
pracovníka, nákup skruží a iné/. V tomto bode programu bola prednesená požiadavka zo strany poslankyne p. Ing.
Obšivanovej k už vypracovanej projektovej dokumentácii na Rekonštrukciu chodníkov v obci /pri autobusových čakárňach/,
žiadala bližšie vysvetliť, ktoré chodníky sa budú rekonštruovať v obci. Starosta obce upresnil, čo sa bude podľa vypracovanej
projektovej dokumentácii budovať /chodník pri hlavnej ceste smerom na Piešťany, výmena autobusových čakární a časť MK
- p.č. 87/3 v obci
- Ing. Obšivanová – dávam návrh, aby sa dala vypracovať projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníka aj na druhú
stranu smerom k cintorínu, treba odsúhlasiť financie z rezervného fondu obce
- Juraj Rožek – ja by som bol za to, aby sa urobil aj chodník pri hlavnej ceste smerom k cintorínu
- p. Burzová – projekty stáli obec 1 300,00 €
- Ing. Obšivanová – projekty nech sú pripravené, keby sa budovalo aj budúci rok
- starosta obce – projektová dokumentácia neprepadá, v súčasnosti vybavujem povolenie na rekonštrukciu chodníka smerom
na Piešťany, potrebný je súhlas od NSK, sú vlastníkmi parcely č. 421/4, kde sa bude chodník rekonštruovať, ostatné je vo
vlastníctve obce – p.č. 168 a p. č. 87/3, tieto chodníky by som chcel, aby sa zrekonštruovali ešte v tomto roku
a zmodernizovali sa aj autobusové čakárne v obci na oboch stranách, som za to, aby sa zrekonštruoval aj chodník pri
autobusovej zastávke aj smerom na Topoľčany /smerom k cintorínu/, potrebné je však odsúhlasiť najskôr FP na vypracovanie
projektovej dokumentácie
Po rozprave poslancov bol schválený investičný zámer : Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/499 /smer Topoľčany/,
vypracovanie projektovej dokumentácie k tomuto zámeru bude financované z Rezervného fondu obce, prítomní schvaľujú
použitie FP RF obce na vypracovanie uvedenej projektovej dokumentácie vo výške : 1 500,00 €
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 113/13/2021

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
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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

K bodu 10. Odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve COOP Jednota – SD Topoľčany –
pokračovanie :
Starosta obce upovedomil prítomných o tom, že uznesenie OZ obce Vozokany č. 104/12/2021 zo dňa 14.05.2021
vo veci odkúpenia nehnuteľností – pozemku par.č. 152 a budovy bývalej predajne do vlastníctva obce bolo riadne doručené
spoločnosti COOP Jednota- SD Topoľčany v požadovanom termíne. Zároveň upovedomil prítomných, že jednal
s p. Vladimírom Habajom – predsedom predstavenstva COOP Jednoty vo veci zistenia, že budova predajne nie je zapísaná
na LV, a že tieto záležitosti treba vysporiadať, upovedomil prítomných, že bolo dohodnuté, že spoločnosť COOP Jednota
Topoľčany tieto právne úkony zariadi, je tam potrebné vypracovať geometrický plán, pridelenie súpisného čísla, zameranie
adresného bodu a následný zápis budovy do katastra. Zo strany COOP Jednoty bolo dohodnuté, že vypracujú návrh zmluvy
k odkúpeniu nehnuteľností a tento návrh bude obci zaslaný vopred e-mailovou poštou na odsúhlasenie. K dnešnému dňu však
zo strany spoločnosti COOP Jednoty tento návrh nebol obci zaslaný, viac krát som telefonicky kontaktoval predsedu
predstavenstva, avšak bezúspešne. Obec naďalej prejavuje záujem o odkúpenie nehnuteľnosti za ponúknutú cenu :
20 000,00 € a naďalej budem v tejto veci konať, aby sme mohli pozemok aj predajňu odkúpiť do vlastníctva obce.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 114/13/2021

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
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K bodu 11. Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce na poľnohospodárske účely :
Starosta obce predniesol prítomným návrh nakladania s majetkom obce Vozokany - prenájom pozemkov, ktoré sú vo
vlastníctve obce Vozokany, a to na poľnohospodárske účely. V súčasnej dobe tieto pozemky užíva PD Nitrianska Blatnica,
obec nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom týchto pozemkov, bolo by potrené užívanie pozemkov vysporiadať,
a to uzatvorením nájomnej zmluvy. Predložil prítomným písomný rozpis jednotlivých parciel k následnému odsúhlaseniu .
Po rozprave poslancov, prítomní poslanci schvaľujú zámer prenájmu nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve obce na
poľnohospodárske účely, ktoré sú zapísané na LV č. 213 a 561, a to formou obchodnej verejnej súťaže, podmienky obchodnej
verejnej súťaže budú vyhlásené na najbližšom zasadnutí OZ, do tohto termínu prítomní odporúčajú starostovi obce pripraviť
podmienky OVS, cena za prenájom pozemkov sa schvaľuje 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.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 115/13/2021

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

K bodu 12. Rôzne :
V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným návrh na uskutočnenie športového podujatia v našej obci a to:
„Športový deň detí“, tak ako po minulé roky, vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s COVID-19 a s prijatými opatreniami,
navrhol, aby sa uvedené podujatie uskutočnilo čo najskôr, a to hneď začiatkom júla 2021.
Po rozprave poslancov bolo dohodnuté, že športový deň detí sa v našej obci uskutoční s predpokladaným termínom , a to dňa
4.7. 2021 – nedeľa, a to na tunajšom viacúčelovom ihrisku a v areáli športových kabín TJ, a to za podmienok ako minulý rok
/po ukončení športových disciplín sa pripraví pre deti pečenie palaciniek, opekačka, v rámci opekačky sa zakúpi občerstvenie
– špekačky, chlieb, horčica, kofola, nealko, zároveň sa deťom zakúpia odmeny za športové disciplíny, a to formou sladkostí :
zhruba 6,00 € balíček – financované z rozpočtu obce/. Starosta obce zároveň požiadal všetkých prítomných poslancov
o pomoc pri organizovaní tohto športového podujatia.
Ďalej upovedomil poslancov, že v mesiaci august - september 2021 /podľa situácie/ by obec mohla zorganizovať súťaž aj vo
varení gulášu pre občanov – vzaté na vedomie a s touto akciou pre občanov prítomní súhlasia.
V tomto bode programu vystúpil p. Juraj Rožek – predseda komisie na ochranu verejného záujmu a predložil
prítomným 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 - uvedené prítomní vzali na vedomie s konštatovaním, že majetkové
priznanie bolo podané v súlade so zák. č. 357/2004 Z .z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
Zo strany ostatných prítomných neboli žiadne pripomienky a dotazy.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 116/13/2021

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.
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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

K bodu 13. Diskusia :
Zo strany prítomným poslancov neboli žiadne návrhy, pripomienky, ani iné príspevky do diskusie.

K bodu 14. Záver :
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,40 hod.

Zapísala: Burzová Renáta

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Jozef Valko
Ing. Katarína Obšivanová

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

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