Zápisnica
zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany, konaného dňa 11.03.2022
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. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 12. 2021, správa IK o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov obce
k 31.12.2021
4. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2021, správa HK obce
o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022, návrh RO č. 2/2022
6. Návrh – celoobecné oslavy stavania mája
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Prítomní: podľa priloženej prezenčne listiny

K bodu 1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice
Rokovanie OZ otvoril starosta obce Jaroslav Bazala. Privítal všetkých prítomných poslancov, ospravedlnil poslanca p. Igora
Božika a Ing. Kuníka - HK obce, a následne skonštatoval, že počet prítomných poslancov OZ k začiatku rokovania je : 4
a OZ je uznášania schopné
/prítomní poslanci: Ing Katrína Obšivanová, Juraj Rožek, Vlastimil Šiška, Jozef Valko, neprítomní poslanci: Igor Božik/.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu OZ, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli, elektronickej
úradne tabuli webovej stránky obce dňa 04.03.2022 - program zasadnutia OZ bol schválený bez ďalších zmien a doplňujúcich
bodov zo strany prítomných. Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice : p. J. Rožek, Ing. K. Obšivanová
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 144/17/2022
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 tabuli webovej
stránky obce dňa 04.03.2022 , a to bez ďalších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : Juraj Rožek a Ing. Katarína Obšivanová
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová

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

K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva, konaného dňa
10.12.2021 /na predchádzajúcom zasadnutí boli schválené VZN obce, rozpočet obce, ktoré boli vyvesené na
úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce – účinné, zmena rozpočtu obce – RO č. 8/2021 vykonané,
odoslané na MF SR cez systém RISSAM v zákonom stanovenej lehote, taktiež rozpočet obce na rok 2022
odoslaný do RISSAM v stanovenom termíne, uzatvorenie zmluvy s advokátskou kanceláriou JUDr. Slávik
a partneri s.r.o. Topoľčany – právne služby vo veci rokovania s PD Nitrianska Blatnica o ďalšom užívaní
pozemkov – poľnohospodárskej pôdy /zmluva zverejnená/, vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov obce
k 31.12.2021 inventarizačnou komisiou, vyradenie nefunkčného majetku a OTE obce vyraďovacou komisiou
k 31.12.2021/
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 145/17/2022
K bodu 2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.

Berie na vedomie:
Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 10.12.2021 - splnené
Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, V. Šiška, J. Valko/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

K bodu 3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.12.2021, správa IK o výsledku
inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2021:
Starosta obce predložil prítomným poslancom plnenie rozpočtu obce k 31.12.2021 a správu IK o výsledku
inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2021 a správu vyraďovacej komisie o vyradení nefunkčného
majetku obce a OTE obce. Zároveň oboznámil poslancov so stavom FP na jednotlivých účtoch k 31.12.2021
/plnenie rozpočtu obce a správa IK o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov bola odovzdaná každému
poslancovi vopred pred uskutočnením zasadnutia OZ a uvedené materiály tvoria prílohu tejto zápisnice/.
Pracovníčka OcÚ oboznámila prítomných, že obec skončila k 31.12.2021 s prebytkom rozpočtu obce vo výške:
35 794,83 €, v súčasnosti prebiehajú práce so záverečným účtom obce, ktorý bude zverejnený v zmysle zákona a
po schválení záverečného účtu obce bude tento prebytok prevedený do rezervného fondu obce.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky k plneniu rozpočtu obce a prítomní poslanci jednohlasne
schvaľujú plnenie rozpočtu obce k 31.12.2021 a správu IK o výsledku vykonanej inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2021, ako aj vzali na vedomie stav FP obce k 31.12.2021.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 146/17/2022
K bodu 3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.12.2021, správa o výsledku
inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2021 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
1. Berie na vedomie:
a./ Predložené plnenie rozpočtu obce a informácie o stave finančných prostriedkov obce k 31.12.2021
b./ Správu IK o vykonanej inventarizácii majetku a záväzkov obce k 31.12. 2021
c./ Správu vyraďovacej komisie o vyradení nefunkčného majetku obce a OTE obce k 31.12.2021
2. Schvaľuje:
Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2021 bez pripomienok

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

K bodu 4. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany
za IV. štvrťrok 2021, správa HK obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021 :
Starosta obce ospravedlnil neúčasť hlavného kontrolóra obce, predložil prítomným Správu o výsledku
z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2021 a správu HK obce o výsledkoch
kontrolnej činnosti za rok 2021. Prítomným poslancom boli uvedené správy odovzdané - odoslaním oboch
správ do ich emailových schránok /správy HK tvoria súčasť tejto zápisnice/. Vykonaním kontroly neboli zistené
žiadne nedostatky.
Nakoľko k uvedeným správam neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky, prítomní poslanci vzali na
vedomie správu o výsledku kontroly z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2021
a taktiež správu HK obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 147/17/2022
K bodu 4. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany
za IV. štvrťrok 2021, správa HK obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.

Berie na vedomie:
a./ Správu HK o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2021
b./ Správu HK obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021

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

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022, návrh RO č. 2/2022 :
Starosta obce predniesol prítomným rozpočtové opatrenie č. 1/2022 zo dňa 23.02.2022. Pracovníčka OcÚ
upresnila, z akého dôvodu bolo uvedené rozpočtové opatrenie vykonané /v zmysle zásad rozpočtového
hospodárenia obce – upravená jedna položka vo veci vykonania prác orezania lipy na cintoríne/.
Starosta obce zároveň predložil prítomným návrh RO č. 2/2022 na úpravu príjmov a výdavkov bežného rozpočtu
obce /jedná sa predovšetkým o nákup a preprava frézoviny -asfaltovej drte na opravu MK v obci a na úpravu
terénu pri cintoríne na parkovanie osobných áut – podľa doručenej ponuky z RSaÚC Nitra – upresnil ceny za
tonáž odkúpeného materiálu, úprava financovania opatrovateľskej služby, nájomné za prenájom pozemkov/
Uvedené RO č. 1/2022 a návrh RO č. 2/2022 boli doručené všetkým poslancom vopred pred zasadnutím OZ a
tvoria prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 148/17/2022
K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č.1/2022, návrh RO č.2/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z .n .p.
1. Berie na vedomie:
a/ Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2022 zo dňa 23.02.2022
b/ Predložený návrh RO č. 2/2022

2. Schvaľuje :
Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c)
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, V. Šiška, J. Valko/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

K bodu 6. Návrh – celoobecné oslavy stavania mája :
Starosta obce podal návrh na uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája v našej obci, pri ktorých sa
každoročne stretávajú naši občania, aby si tak pripomenuli dlhoročnú tradíciu. Nakoľko sa postupne uvoľňujú
jednotlivé opatrenia protipandemickej situácie proti COVID-19, vyhliadky sú také, a vyzerá to tak, že toto
podujatie by sa mohlo už konečne tento rok uskutočniť. Stavanie mája by sa uskutočnilo s poskytnutím
občerstvenia pre občanov obce, uvaril by sa guláš, opekačka pre deti /zakúpenie : párky, chlieb, víno, pivo,
nealkoholické nápoje - financované z bežných výdavkov rozpočtu obce/.
Predložený návrh na uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája bol jednohlasne schválený.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 149/17/2022
K bodu 6. Návrh- celoobecné oslavy stavania mája :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
1. Berie na vedomie :
Predložený návrh na uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája v obci na deň 30.04.2022
2. Schvaľuje :
Uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája v obci dňa 30.04.2022 spojené s poskytnutím
občerstvenia pre občanov obce - financovanie z bežných výdavkov rozpočtu obce
3. Odporúča :
Starostovi obce organizačne a materiálovo zabezpečiť oslavy stavania mája v zmysle schváleného
návrhu celoobecných osláv na deň 30.04.2022
Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, V. Šiška, J. Valko/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných:

K bodu 7. Rôzne :
Starosta obce informoval prítomných a podal informácie o nasledovných skutočnostiach:
a./ vo veci odkúpenia budovy predajne a pozemku od spoločnosti COOP Jednota: obec vydala spoločnosti
COOP Jednota – SD Topoľčany potrebné dokumenty k zápisu budovy /súp. č. 98/ do katastra nehnuteľností,
a to: Oznámenie obce o stavbe a súhlas obce s evidenčným zápisom geometrického plánu do katastra
nehnuteľností, po zápise budovy do LV môže obec následne pristúpiť k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, a to po
samotnom schválení obecným zastupiteľstvom - vzaté na vedomie
b./ obec uzatvorila zmluvu s advokátskou kanceláriou JUDr. Slávik a partneri s.r.o. Topoľčany – právne služby
vo veci rokovania s PD Nitrianska Blatnica o ďalšom užívaní pozemkov – poľnohospodárskej pôdy,
JUDr. Slávik ma informoval o tom, že PD Nitrianska Blatnica bolo dňa 07.03.2022 zaslané upovedomenie –
výzva na zaplatenie nájomného a výzva na vstup do rokovania ohľadom úpravy právneho vzťahu k pozemkom
užívaných poľnohospodárskych družstvom, následne bude všetko prerokované na najbližšom zasadnutí OZ
– vzaté na vedomie
c./ čistenie potoka v obci zo strany správcu Povodia Váhu Piešťany /vyčistenie v lokalitách: pri p. Budinskom,
pri OcÚ, pod mostom kde sa nachádza zvonica/, zemina z vyčistenia môže byť použitá na rekultiváciu pôdy
- vzaté na vedomie
d./ pri autobusovej zastávke smer Piešťany – ako to dovolí počasie, obec uskutoční výsadbu okrasných kríkov
alebo stromčekov - tujky, vysadí sa tam tráva, aby tam neparkovali autá - vzaté na vedomie
e./- Ing. Obšivanová – požiadavka na vyčistenie kanála v obci /od RD p. Ing. Hulu smerom dolu/, ako aj
požiadavka o informovanie vlastníkov pozemkov, aby si tieto pozemky riadne čistili - vzaté na vedomie
-starosta obce – bolo by dobré zamestnať človeka na DVP, ktorý by tento kanál vyčistil - vzaté na vedomie

Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 150/17/2022
K bodu 7. Rôzne :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
1. Berie na vedomie :
a./ Podanie informácií starostom obce o skutočnostiach uvedených v bode 7. – Rôzne, zápisnice OZ
obce Vozokany zo dňa 11.03.2022 písm. a./ až d./
b./ Požiadavku poslankyne Ing. Kataríny Obšivanovej uvedenú v bode 7. Rôzne, zápisnice OZ
obce Vozokany zo dňa 11.03.2022 – písm. e./
Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, V. Šiška, J. Valko/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

K bodu 8. Diskusia :
Zo strany poslancov neboli žiadne iné pripomienky a dotazy.

K bodu 9. Záver :
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na OZ.
Zasadnutie bolo ukončené o 19,10 hod.

Zapísala: Renáta Burzová

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Juraj Rožek
Ing. Katarína Obšivanová

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

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

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

