Zápisnica
zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa 10. 12. 2021
na Obecnom úrade – Klub dôchodcov o 17,00 hodine
Program zasadnutia OZ :
1. Otvorenie
- voľba overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 3.štvrťrok 2021 – hlavný kontrolór obce
4. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 30. 11. 2021
5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 8/2021
6. Viacročný rozpočet obce na roky 2022-2024, rozpočet obce na kalendárny rok 2022, stanovisko HK k rozpočtu obce
7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 2022
8. VZN č. 1/2021 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2022
9. VZN č. 2/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022
10. VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. VZN č. 4/2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Vozokany
12. VZN č. 5/2021 o podmienkach držania psov na území obce Vozokany
13. VZN č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vozokany
14. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vozokany
15. Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2022
16. Úprava postupu vo veci užívania pozemkov vo vlastníctve obce v užívaní PD Nitrianska Blatnica
17. Rôzne, Diskusia

18. Záver

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice :
Rokovanie OZ otvoril Jaroslav Bazala, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce
a ostatných prítomných. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov OZ k začiatku rokovania je : 4 a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné /prítomní poslanci : Igor Božik, Ing Katrína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko,
neprítomní poslanci : Vlastimil Šiška/.
Oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia OZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej
tabuli, na webovom sídle obce dňa 03.12.2021 – program bol schválený bez ďalších zmien a doplňujúcich bodov zo strany
prítomných. Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice: p. Igor Božik a p. Jozef Valko
Zapisovateľka: p. Renáta Burzová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č.127/16/2021
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, elektronickej úradnej tabuli, na webovom
sídle obce dňa 03.12.2021 , a to bez ďalších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : p. Igor Božik a p. Jozef Valko
c./ Zapisovateľku : p. Renáta Burzová

Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia:
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.09.2021 /Mikuláš – uskutočnené
dňa 05.12.2021, Mikuláš navštevoval deti doma, zakúpenie balíčkov a adventných kalendárov pre deti, Úcta k starším – zakúpenie
vecných darov jubilantom obce, zakúpenie darčekov a poštových poukážok dôchodcom obce /poberatelia starobného a invalidného
dôchodku/ – roznos do domov, bez spoločenského posedenia pre opatrenia v súvislosti s COVID-19/ a o plnení uznesenia zo
zasadnutia OZ zo dňa 19.10.2021 / zrušenie OVS na prenájom poľnohospodárskej pôdy, konanie vo veci užívania poľnohospodárskej
pôdy – právne služby, prerokovanie bude predmetom bodu 16. dnešného zasadnutia OZ/
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 128/16/2021
K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia :
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 27.09.2021 a 19.10.2021 – splnené

Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 3. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 3. štvrťrok 2021 –
hlavný kontrolór obce :
Hlavný kontrolór obce predložil prítomným správu o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany
za 3. štvrťrok 2021, upovedomil prítomných, že kontrolu vykonal dňa 9.11.2021 na OcÚ vo Vozokanoch, a to za obdobie
k 30.09.2021, predniesol záver kontroly - kontrolou neboli zistené žiadne porušenia všeobecne záväzných predpisov, vyjadril sa
však k poplatkom a k výdavkom týkajúcich za zber odpadu v obci, je potrebné, aby obec zvýšila poplatok za odvoz KO od občanov,
nakoľko sú výdavky na zber a odvoz odpadu omnoho vyššie ako sú príjmy od občanov
/materiál HK – správa z vykonanej následnej kontroly hospodárenia obce, bola doručená e-mailovou poštou všetkým poslancom
OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice/
-Ing. Monika Kúseková, PhD. - bolo by možné vidieť uvedenú správu ?
-Roman Michalec – za aké obdobie je táto správa o hospodárení? je táto správa verejne prístupná?
-pracovníčka OcÚ – všetky správy a ostatné dokumenty o činnosti hlavného kontrolóra sú dostupné a riadne zverejnené na webovej
stránke obce
-Ing. Adrián Kuník – všetky dokumenty je možné pozrieť, treba požiadať OcÚ a budú prístupné
Uvedená správa bola Ing. Monike Kúsekovej, PhD. starostom obce riadne predložená.
K uvedenému neboli zo strany prítomných žiadne pripomienky a prítomní berú na vedomie predloženú správu z vykonanej
následnej kontroly hospodárenia obce hlavným kontrolórom obce k 30.09.2021 bez pripomienok.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 129/16/2021
K bodu 3. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 3. štvrťrok 2021
– hlavný kontrolór obce :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
Berie na vedomie:
Správu o výsledku z vykonanej následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za 3. štvrťrok 2021 hlavným
kontrolórom obce bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 4. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 30. 11. 2021 :
Starosta obce predložil prítomným plnenie finančného rozpočtu obce k 30.11.2021 /plnenie rozpočtu obce bolo odovzdané
v písomnej forme každému poslancovi 7 dní pred konaním zasadnutia/ a oboznámil prítomných o stave finančných
prostriedkov obce k 30.11.2021. K uvedenému bodu neboli žiadne pripomienky zo strany prítomných, prítomní poslanci uvedené
plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 30.11.2021 berú na vedomie bez pripomienok.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 130/16/2021

K bodu 4. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 30. 11. 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 30.11.2021 bez pripomienok
Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 8/2021 :
Starosta obce predniesol prítomným návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.8/2021 a požiadal pracovníčku OcÚ, aby
predniesla návrh RO č.8/2021.Pracovníčka OcÚ bližšie upresnila, o ktoré položky a úpravy sa priamo jedná. K uvedenému
predloženému návrhu RO č. 8/2021 neboli žiadne pripomienky zo strany prítomných, prítomní poslanci uvedený návrh RO č. 8/2021
jednohlasne schvaľujú /predložený návrh RO č. 8/2021 tvorí prílohu tejto zápisnice/
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 131/16/2021
K bodu 5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 8/2021 :
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 rozpočtového opatrenia č. 8/2021

2. Schvaľuje :
Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11/2020 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
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 6. Viacročný rozpočet obce na roky 2022-2024, rozpočet obce na kalendárny rok 2022,
stanovisko HK k rozpočtu obce :
Starosta obce predložil prítomným na schválenie návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024, ktorý bol zostavený
bez programovej štruktúry /v zmysle schválených zásad hospodárenia s FP obce Vozokany/, oboznámil prítomných, že návrh
rozpočtu obce bol vyvesený po dobu 15 dní na ÚTO, na webovej stránke obce, na elektronickej úradnej tabuli obce, nebol
pripomienkovaný, požiadal prítomných o vyjadrenie sa, čo chcú zmeniť, kde treba ešte návrh rozpočtu upraviť . Návrh rozpočtu obce
bol zostavený ako vyrovnaný.
Zároveň požiadal prítomného HK obce o predloženie jeho stanoviska k návrhu rozpočtu obce, hlavný kontrolór odporúča
predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2024 vziať na vedomie a návrh rozpočtu obce na kalendárny rok 2022
schváliť – stanovisko HK bolo prítomnými vzaté na vedomie
/Viacročný rozpočet obce na roky 2022- 2024 a stanovisko HK k rozpočtu obce boli odovzdané každému poslancovi OZ 7 dní
pred konaním zasadnutia OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice/
Oboznámil prítomných, že v samotnom návrhu rozpočtu obce na rok 2022 je zapracované aj použitie rezervného fondu obce
v kalendárnom roku 2022, a to v celkovej výške : 60 000,00 €, a to na nasledovné investičné zámery :
- Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie v obci – p. č. 87/3, v sume : 20 000,00 €
- Odkúpenie budovy a pozemku od spoločnosti COOP Jednota do vlastníctva obce v celkovej výške 20 000,00 €, v členení na
rozpočtové položky: Budovy : 19 000,00 €, Pozemky: 1 000,00 €
- Rekonštrukcia a modernizácia budovy športových kabín – súp.č. 111 v sume: 10 000,00 €
-Vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely výstavby verejnej kanalizácie v obci na odvádzanie odpadových vôd v sume :
10 000,00 €
Starosta obce prítomných bližšie informoval , o aké investičné zámery sa jedná a čo je ich cieľom.
V tomto bode programu mali k predloženým investičným zámerom, ktoré sú zapracované v navrhovanom rozpočte obce na rok 2022
prítomní hostia nasledovné pripomienky a dotazy:
- Roman Michalec – požiadavka, aby sa najskôr zrekonštruovala miestna komunikácia pri bytovke, chodia tam nákladné autá, cesta
je zničená, a nie zrekonštruovať časť komunikácie pre šesť domov a ktorá je nevyužitá
-Ing. Monika Kúseková, PhD. – žiadam, aby obec zabezpečila prechod pre chodcov k ulici smerom k ihrisku, dopravné značenie –
Slepá ulica, zabezpečiť dopravné zrkadlo, aby sa dalo bezpečne vychádzať na hlavnú cestu
-Roman Michalec - treba dať dopravné značenie na zákaz vjazdu nákladným vozidlám, jednať s Lesmi, treba opraviť iné cesty v obci
-starosta obce – nedá sa všetko robiť naraz, ale postupne, obec šetrí peniaze ako sa len dá, aby sa mohlo budovať, budem jednať
so spoločnosťou Lesy SR, š.p. , ďalej vysvetlil, prečo je potrebné uskutočniť rekonštrukciu MK – p.č. 87/3 – sú vypracované projekty,
je to súčasť projektu, obec by mala dostať financie od MASKY, v ktorej obec je členom, a to na základe výzvy, k dnešnému dňu však
žiadna výzva nebola, obec na túto výzvu čaká, kabíny treba opraviť, strecha je už v dezolátnom stave
-Ing. Obšivanová – ak by sa ušetrili financie z roku 2021, a pôjdu do rezervného fondu obce, v roku 2022 po schválení záverečného
účtu sa môžu odsúhlasiť finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnej komunikácie aj pri bytovkách, resp. ostatných MK v obci
S uvedeným zapracovaním a s použitím RF obce na uvedené investičné akcie v roku 2022 podľa predloženého návrhu rozpočtu obce
prítomní jednohlasne súhlasia.
Prítomní jednohlasne schvaľujú zostavenie rozpočtu obce na roky 2022-2024 bez programovej štruktúry, jednohlasne schvaľujú
rozpočet obce na kalendárny rok 2022 a berú na vedomie Viacročný rozpočet obce na roky 2023-2024.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 132/16/2021
K bodu 6. Viacročný rozpočet obce na roky 2022-2024, rozpočet obce na kalendárny rok 2022, stanovisko HK
k rozpočtu obce :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1.Berie na vedomie:
a./ Predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024 bez uplatnenia programovej štruktúry
b./ Viacročný rozpočet obce na roky 2023, 2024
c./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k finančnému rozpočtu obce na kalendárny rok 2022

2. Schvaľuje:
a./ Zostavenie a predloženie rozpočtu obce na roky 2022-2024 bez programovej štruktúry
b./ Rozpočet obce Vozokany na kalendárny rok 2022 bez programovej štruktúry
c./ Použitie rezervného fondu obce v roku 2022 na uskutočnenie investičného zámeru :
„Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie v obci – p. č. 87/3“, v sume : 20 000,00 €
d./ Použitie rezervného fondu obce v roku 2022 na uskutočnenie investičného zámeru :
„Odkúpenie budovy a pozemku od spoločnosti COOP Jednota do vlastníctva obce“ v celkovej sume:
20 000,00 €
v členení na rozpočtové položky: Budovy : 19 000,00 €, Pozemky: 1 000,00 €
e./ Použitie rezervného fondu obce v roku 2022 na uskutočnenie investičného zámeru :
„Rekonštrukcia a modernizácia budovy športových kabín – súp.č. 111“ v sume: 10 000,00 €
f./ Použitie rezervného fondu obce v roku 2022 na uskutočnenie investičného zámeru :
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely výstavby verejnej kanalizácie v obci na odvádzanie
odpadových vôd“ v sume : 10 000,00 €

Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 2022 :
Starosta obce predložil prítomným na schválenie vypracovaný plán kontrolnej činnosti HK na obdobie 1. polroka 2022
/plán kontrolnej činnosti bol odovzdaný každému poslancovi 7 dní pred konaním zasadnutia OZ a tvorí súčasť tejto zápisnice/
Upovedomil prítomných, že plán kontrolnej činnosti bol vyvesený po dobu 15 dní na ÚTO a webovej stránke obce v zmysle zákona.
Prítomní jednohlasne schvaľujú plán kontrolnej činnosti HK na obdobie 1. polroka 2022 bez pripomienok a bez ďalších
požadovaných bodov na doplnenie.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 133/16/2021
K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 2022 :
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 plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 2022

2. Schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 2022 bez pripomienok a bez ďalších doplňujúcich bodov
Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 8. VZN č. 1/2021 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2022 :
Starosta obce predložil prítomným návrh VZN č. 1/2021 o dani z nehnuteľnosti na rok 2022, informoval prítomných, že predložený
návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli, na webovej stránke obce po dobu 15 dní,
lehota na pripomienkovanie VZN bola riadne určená, zo strany občanov obce a ostatných FO a PO neboli doručené na OcÚ žiadne
pripomienky, návrh VZN nebol pripomienkovaný, podotkol, že návrh VZN je bezo zmeny oproti roku 2021 - bez zvýšenia daní
z nehnuteľností /uvedený materiál bol zaslaný všetkým poslancom OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice/
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č.1/2021 o dani z nehnuteľnosti na rok 2022 podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 134/16/2021
K bodu 8. VZN č. 1/2021 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2022 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1.Berie na vedomie:
Návrh VZN č.1/2021 o dani z nehnuteľnosti na rok 2022 bez pripomienkovania zo strany FO a PO

2. Schvaľuje:
VZN č. 1/2021 o dani z nehnuteľností na rok 2022

Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 9. VZN č. 2/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022 :
Starosta obce predložil prítomným návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach na rok 2022, informoval prítomných, že predložený
návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce, na elektronickej úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce po dobu
15 dní, zo strany občanov obce a ostatných FO a PO neboli doručené na OcÚ žiadne pripomienky - návrh VZN nebol
pripomienkovaný /uvedený materiál bol zaslaný všetkým poslancom OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice/
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č. 2/2021 o miestnych daniach na rok 2022 podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 135/16/2021
K bodu 9. VZN č. 2/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
1.Berie na vedomie:
Návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022 bez pripomienkovania zo strany FO a PO
2. Schvaľuje:
VZN č. 2/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022

Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 10. VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady :
Starosta obce predložil prítomným návrh VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2022, informoval prítomných, že predložený návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej
tabuli obce, na webovej stránke obce po dobu 15 dní, zo strany občanov obce a ostatných FO a PO neboli doručené na OcÚ žiadne
pripomienky - návrh VZN nebol pripomienkovaný. Upovedomil prítomných, že v návrhu VZN bol poplatok za KO pre rok 2022
zmenený, a to zvýšením sumy z pôvodných 20,00 € na 25,00 €/na osobu/kalendárny rok. Navrhovaná zvýšená suma bola
predovšetkým z nasledovných dôvodov :
- neustále navyšovanie cien dodávateľov za odvoz KO a za skládkovanie odpadu /Nehlsen-Eko, skládka odpadu/
- obec neustále dopláca zo svojho rozpočtu obce na odvoz a skládkovanie odpadu, čo nie je v súlade so zákonom o odpade,
nakoľko pôvodcom odpadu je občan, nie obec
- v našej obci za rok 2020 bolo opäť veľmi nízke percento vytriediteľnosti za separovaný zber, občania málo separujú odpad, a čím
nižšie percento za vytriediteľnsť odpadu bude, tým bude mať obec vyššie náklady na skládkovanie odpadu /podľa zákona/
- po prepočte príjmov a výdavkov na odvoz KO v tomto roku vychádza poplatok na 1 občana vo výške viac ako 33,00 €, obec
zo svojho rozpočtu dopláca na odvoz KO zhruba 3 730,00 €
V tomto bode vystúpil aj hlavný kontrolór obce, ktorý odporúča zvýšenie poplatku za odvoz KO a to presne z tých istých dôvodov,
ako o tom hovoril starosta obce, pri vykonanej kontrole plnenia rozpočtu obce zistil, že príjmy od občanov sú nižšie ako samotné
náklady za odvoz a skládku odpadu, a tým obec dopláca zo svojho rozpočtu za nakladanie s odpadom.
/uvedený materiál bol zaslaný všetkým poslancom OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice/
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 136/16/2021
K bodu 10. VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1.Berie na vedomie:
Návrh VZN č.3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s navrhnutou zmenou
/zvýšením poplatku za odvoz KO na sumu: 25,00 € na osobu/ bez pripomienkovania zo strany FO a PO
2. Schvaľuje:
VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 11. VZN č. 4/2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Vozokany:
Starosta obce predložil prítomným na schválenie návrh VZN č. 4/2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce
Vozokany, informoval prítomných, že predložený návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej
tabuli obce, na webovej stránke obce po dobu 15 dní, zo strany občanov obce a ostatných FO a PO neboli doručené na OcÚ žiadne
pripomienky /uvedený materiál bol zaslaný všetkým poslancom OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice/
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č.4/2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Vozokany podľa
predloženého návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 137/16/2021

K bodu 11. VZN č. 4/2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Vozokany:
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

Schvaľuje :
VZN č.4/2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Vozokany

Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 12. VZN č. 5/2021 o podmienkach držania psov na území obce Vozokany:
Starosta obce predložil prítomným na schválenie návrh VZN č. 5/2021 o podmienkach držania psov na území obce
Vozokany, informoval prítomných, že predložený návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej
tabuli obce, na webovej stránke obce po dobu 15 dní, zo strany občanov obce a ostatných FO a PO neboli doručené na OcÚ žiadne
pripomienky /uvedený materiál bol zaslaný všetkým poslancom OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice/
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č.5/2021 o podmienkach držania psov na území obce Vozokany podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 138/16/2021

K bodu 12. VZN č. 5/2021 o podmienkach držania psov na území obce Vozokany:
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

Schvaľuje :
VZN č.5/2021 o podmienkach držania psov na území obce Vozokany

Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 13. VZN č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vozokany:
Starosta obce predložil prítomným na schválenie návrh VZN č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Vozokany, informoval prítomných, že predložený návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej
tabuli obce, na webovej stránke obce po dobu 15 dní, zo strany občanov obce a ostatných FO a PO neboli doručené na OcÚ žiadne
pripomienky /uvedený materiál bol zaslaný všetkým poslancom OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice/
Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č.6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vozokany podľa
predloženého návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 139/16/2021

K bodu 13. VZN č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vozokany:
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

Schvaľuje :
VZN č.6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vozokany

Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 14. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vozokany:
Starosta obce predložil prítomným na schválenie návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vozokany, informoval
prítomných, že predložený návrh Zásad bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli obce, na webovej
stránke obce po dobu 15 dní, zo strany občanov obce a ostatných FO a PO neboli doručené na OcÚ žiadne pripomienky.
/uvedený materiál bol zaslaný všetkým poslancom OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice/
Prítomní jednohlasne schvaľujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vozokany podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 140/16/2021

K bodu 14. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vozokany:
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

Schvaľuje :
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vozokany

Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 15. Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2022:
Starosta obce oboznámil prítomných s poplatkami týkajúcimi sa služieb poskytovanými obcou a zároveň predložil návrh
sadzobníka poplatkov na rok 2022 – návrh sadzobníka je bez zmeny oproti roku 2021. Požiadal prítomných, či chcú niečo
v uvedenom v sadzobníku poplatkov na rok 2022 zmeniť. Prítomní jednohlasne schvaľujú Sadzobník poplatkov o úhradách
za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2022 podľa predloženého návrhu /bez zmeny oproti roku 2021/
/uvedený materiál bol zaslaný všetkým poslancom OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice/
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 141/16/2021

K bodu 15. Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

1.Berie na vedomie:
Návrh sadzobníka poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na rok 2022
2. Schvaľuje:
Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Vozokany na kalendárny rok 2022
Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 16. Úprava postupu vo veci užívania pozemkov vo vlastníctve obce v užívaní PD Nitrianska
Blatnica:
Starosta obce upovedomil prítomných, že Obchodná verejná súťaž bola riadne zrušená, oznámenie o zrušení bolo riadne vyvesené,
zároveň bolo zaslané aj písomné oznámenie obce advokátskej kancelárii HALADA o zrušení OVS. Ďalej informoval prítomných,
že nakoľko na základe schváleného uznesenia č. 126/15/2021 zo dňa 19.10.2021, kde bolo pod bodom 3. odporučené starostovi obce
ďalej konať vo veci užívania poľnohospodárskej pôdy, ktorá je vo vlastníctve obce a ktorú v súčasnosti a dlhodobo užíva subjekt PD
Nitrianska Blatnica, a to v zmysle zákona, že v uvedenej veci konal tak ako bolo dohodnuté, a to formou právnych služieb.
Informoval prítomných, že kontaktoval advokátsku kanceláriu JUDr. Miroslava Slávika v uvedenej veci, a nakoľko mám záujem, aby
obec konala len v zmysle zákona, bolo by vhodné danú vec doriešiť formou právnych služieb, aby to bolo všetko právne podložené,
na to je však potrebný súhlas obecného zastupiteľstva, aby som mohol ďalej konať. Prítomným bolo prednesené plné znenie
vyjadrenia JUDr. Miroslava Slávika o ďalšom postupe obce.
-Ing. Monika Kúseková, PhD. /predsedkyňa PD Nitrianska Blatnica/ - som za to, aby obec komunikovala napriamo s PD Nitrianska
Blatnica, nakoľko do dnešného dňa zo strany obce takáto iniciatíva nebola
-starosta obce – ja to chcem mať právne podložené, my nie sme právnici, keď je to potrebné, tak musíme komunikovať aj
s právnikmi, ja súhlasím, aby PD Nitrianska Blatnica naďalej užívalo túto pôdu, nemám proti tomu nič, nech to družstvo ďalej
obhospodaruje, jedná sa len o to, aby to bolo v poriadku
-Ing. Monika Kúseková, PhD. /predsedkyňa PD Nitrianska Blatnica/ - nech obec začne komunikovať riadne s PD Nitrianska
Blatnica, nech sa nevyhadzujú zbytočne finančné prostriedky všetkých občanov obce na právnické a poradenské služby voči
PD Nitrianska Blatnica, nakoľko PD Nitrianska Blatnica je najväčším platcom dane z nehnuteľností v obci
-starosta obce – ja sa nebránim komunikácii, veď čo neberiem telefóny? alebo nekomunikujem? , chceme, aby ste obci platili nájom,
ja mám záujem, aby ste to ďalej užívali, nerobíme tu žiadne podvody
-Ing. Monika Kúseková, PhD. /predsedkyňa PD Nitrianska Blatnica/ - PD Nitrianska Blatnica sa nebráni platbe nájmu pokiaľ bude
riadne písomne uzatvorená nájomná zmluva. Do dnešného dňa platilo PD Nitrianska Blatnica všetky dane z nehnuteľností, aj za
neužívané pozemky
-Igor Božik – o tejto veci sme už rokovali na minulom zastupiteľstve, treba dohodnúť ďalší postup
Po rozprave prítomných, starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 142/16/2021
K bodu 16. Úprava postupu vo veci užívania pozemkov vo vlastníctve obce v užívaní PD Nitrianska

Blatnica:
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
Schvaľuje:
a/ začatie rokovania s Poľnohospodárskym družstvom Nitrianska Blatnica so sídlom 956 05 Nitrianska Blatnica,
IČO 00 205 508 o ďalšom užívaní pozemkov, nachádzajúcich sa vo vlastníctve Obce Vozokany a dnes sa
nachádzajúcich v užívaní PD Nitrianska Blatnica, a to pozemkov v k. ú. Vozokany pod Marhátom, zapísaných v LV
č.213 ako CKN parc.č.203, 204, 345, 369, 370, 424, 716, 763, EKN parc.č.225, v LV č.561 ako EKN parc.č.206, 207,
757 a CKN parc.č.212/9 a 212/10, vrátane vykonania všetkých postupov, ktoré umožňuje občiansky zákonník
a zák.č.504/2003 Z.z.
b/ uplatnenia si nároku na zaplatenie nájomného (prípadne náhrady za užívanie) týchto pozemkov za dobu tri roky
spätne
c/ poverenie advokátskej kancelárie podľa výberu a rozhodnutia starostu obce zastupovaním v konaniach, uvedených
pod písm. a/, b/, vrátane vykonania prípadného pokusu o vyriešenie veci mimo súdneho, prípadne administratívneho
konania

Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 17. Rôzne, Diskusia:
Starosta obce v tomto bode predložil prítomným návrh na vyradenie nepotrebného a nefunkčného majetku obce a návrh na
zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2021, a komisie na
vyradenie nepotrebného a nefunkčného majetku obce /potrebné vyradiť predovšetkým staré autobusové zastávky, nefunkčné
vianočné ozdoby a iný drobný nefunkčný majetok obce/.
Za členov vyraďovacej komisie na vyradenie nepotrebného a nefunkčného majetku obce a za členov inventarizačnej komisie boli
starostom obce z radu poslancov OZ navrhnutí : Ing. Obšivanová Katarína – predseda, členovia komisie : Juraj Rožek a Jozef
Valko – jednohlasne schválené
- Ing. Obšivanová – oproti p. Vatrtovi je postavený drevený plot, bolo by dobré osadiť aj tam dopravné zrkadlo, aby sa mohlo
bezpečne jazdiť
-starosta obce – beriem na vedomie, budúci rok sa to môže riešiť
Zo strany ostatných prítomných neboli žiadne iné dotazy a pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 143/16/2021
K bodu 17. Rôzne, Diskusia :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
Schvaľuje:
a. / Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2021
a zriadenie komisie na vyradenie nepotrebného a nefunkčného majetku obce v zložení:
Ing. Obšivanová Katarína – predseda komisie, členovia komisie : p. Juraj Rožek a p. Jozef Valko
b./ Vyradenie nepotrebného a nefunkčného majetku obce k 31.12.2021 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie:

za: 4
/Igor Božik, Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Jozef Valko /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 18. Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,30 hod.

Zapísala: Burzová Renáta

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Igor Božik
Jozef Valko

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

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

