Zápisnica
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany, konaného dňa 12.03.2021
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. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.12.2020, správa IK o výsledku inventarizácie
majetku a záväzkov obce k 31.12.2020
4. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2020,
správa HK obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2020
5. Rozpočtové opatrenie č.1/2021, č.2/2021, č.3/2021
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 poslancov, ospravedlnil poslanca p. Jozefa Valku
a následne skonštatoval, že počet prítomných poslancov OZ k začiatku rokovania je : 4 a OZ je uznášania
schopné. Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu OZ, ktorý bol zverejnený na
obecnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 05.03.2021 - program zasadnutia OZ bol schválený bez ďalších
zmien a doplňujúcich bodov zo strany prítomných. Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice : p. I. Božik, p. J.Rožek
Zapisovateľka: Ing. K. Obšivanová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 96/11/2021
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
05.03.2021 , a to bez ďalších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : Igor Božik a Juraj Rožek
c./ Zapisovateľku : Ing. Katarína Obšivanová

Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, V. Šiška, 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 uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva, konaného dňa
07.12.2020. /na predchádzajúcom zasadnutí boli schválené VZN, ktoré boli vyvesené na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce/
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 97/11/2021
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 07.12.2020- splnené
Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, V. Šiška, I. Božik/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

K bodu 3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.12.2020, správa IK o výsledku
inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2020
Starosta obce predložil prítomným poslancom plnenie rozpočtu obce k 31.12.2020 a správu IK o výsledku
inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2020. Zároveň oboznámil poslancov so stavom FP na
jednotlivých účtoch k 31.12.2020 /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/.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky k plneniu rozpočtu obce a prítomní poslanci jednohlasne
schvaľujú plnenie rozpočtu obce k 31.12.2020 a správu IK o výsledku vykonanej inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2020, ako aj vzali na vedomie stav FP obce k 31.12.2020.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 98/11/2021
K bodu 3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31.12.2020, správa o výsledku
inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2020 :
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 31.12.2020
b/ Správu IK o vykonanej inventarizácii majetku a záväzkov obce k 31.12. 2020

2. Schvaľuje:
Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2020 bez pripomienok

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

K bodu 4. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany
za IV. štvrťrok 2020, správa HK obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2020 :
Starosta obce ospravedlnil neúčasť hlavného kontrolóra obce, predložil prítomným Správu o výsledku
z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2020 a správu HK obce o výsledkoch
kontrolnej činnosti za rok 2020. 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 2020
a taktiež správu HK obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2020.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 99/11/2021
K bodu 4. Správa o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany
za IV. štvrťrok 2020, správa HK obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2020 :
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 2020
b/ Správu HK obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2020

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

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021, č. 2/2021, č. 3/2021:
Starosta obce predniesol prítomným rozpočtové opatrenie č. 1/20211 zo dňa 19.01.2021, č. 2/2021 zo dňa
23.01.2021, č.3/2021 zo dňa 9.2.2021. Pri každom z rozpočtových opatrení upresnil, z akého dôvodu boli
uvedené rozpočtové opatrenia vykonané /v zmysle zásad rozpočtového hospodárenia obce/ - jednalo sa
predovšetkým o dobropisy – preplatky energií /plyn a elektrická energia/, vratky z vyúčtovania spoločného
obecného úradu a z nevyčerpaných poukážok pre dôchodcov obce z roku 2020 a nákup respirátorov pre
občanov obce.

Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 100/11/2021
K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č.1/2021, č.2/2021, č.3/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z .n .p.
1. Berie na vedomie:
a/ Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2021 zo dňa 19.01.2021
b/ Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2021 zo dňa 23.01.2021
c/ Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2021 zo dňa 09.02.2021
Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, V. Šiška, I. Božik/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných: 4

K bodu 6. Návrh – celoobecné oslavy stavania mája :
Starosta obce podal návrh na celoobecné oslavy stavania mája, pri ktorých sa každoročne stretávajú naši občania,
aby si tak pripomenuli dlhoročnú tradíciu. Spomenul však fakt, a tým je pandemická situácia v celej našej
spoločnosti a jej vyhliadky do ďalšieho obdobia. Prítomným poslancom povedal, že by rád pokračoval v tradícii
a ako náhle to protipandemické opatrenia dovolia, tak by sa celoobecné oslavy stavania mája uskutočnili.
Obecný úrad pri tejto príležitosti by zabezpečil nákup občerstvenia. /párky, chlieb, víno, pivo, nealkoholické
nápoje/, ktoré by boli financované z bežných výdavkov rozpočtu obce. Poslanci návrh jednohlasne podporili.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č.101/11/2021
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 30.04.2021, pokiaľ
to pandemická situácia v krajine dovolí.
2. Schvaľuje :
Uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája v obci dňa 30.04.2021 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 30.04.2021

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

K bodu 7. Rôzne :
Starosta obce informoval poslancov o ponuke dať vyrobiť veľkonočnú výzdobu do exteriérnych priestorov obce.
Poslanci mali k nahliadnutiu leták s veľkonočnou tematikou, jednotlivé motívy z katalógu si pozreli, avšak
nakoniec po zvážení tejto ponuky a pripomienky zo strany starostu obce o pravdepodobnom znížení príjmov do
rozpočtu obce, sa zhodli, že nateraz veľkonočnú výzdobu neodporúčajú nakúpiť.
Starosta obce dal hlasovať: „Kto je za nákup veľkonočnej výzdoby?“
Hlasovanie bolo nasledovné:
Za : 0
proti: 4 /Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, I. Božik, V. Šiška/
zdržal sa: 0
prítomní: 4
Nákup veľkonočnej výzdoby do exteriérových priestorov obce nebol schválený.
Ďalej starosta obce informoval poslancov o prednostom práve na nákup nehnuteľnosti do vlastníctva obce –
budovu so súpisným číslom 98. Jedná sa o budovu obchodu COOP Jednota, nakoľko by bol rád, aby tu obchod
opäť fungoval. Spomenul, že sa už informoval v spoločnosti COOP Jednota o možnosti odpredaja tejto
nehnuteľnosti, avšak ponúkaná cena za odpredaj by bola 25.000 eur. Podotkol, že priestory budovy nie sú
zrekonštruované. Snažil sa zistiť i cenu prostredníctvom realitného makléra, a tá sa pohybovala okolo 12 000,00
až 15 000,00 eur. Ďalej poznamenal, že časť pozemku je vo vlastníctve obce, časť COOP Jednoty a časť
Ministerstva vnútra SR.
Preto starosta obce požiadal prítomných o vyjadrenie sa k tomuto návrhu.
Vyjadrenie prítomných poslancov boli nasledovné :
- p. Juraj Rožek- v prvom rade by táto budova mala slúžiť na obchod, chýba nám tu obchod, bolo by dobré, aby
sa starosta skúsil porozprávať s predstaviteľmi COOP Jednoty o možnosti nižšej ceny za odpredaj.
-p. Igor Božik - som za kúpu, ale tiež by sa malo rokovať o nižšej cene
-p. Ing. Katarína Obšivanová- navrhujem p. starostovi, aby skúsil jednať so spoločnosťou COOP Jednota, bolo
by určite vhodné mať tu obchod a ľudia by to privítali, ale tá cena sa mi zdá vysoká, treba však zvážiť i možnosť
na aký iný účel by tieto priestory slúžili, keby sme nemali záujemcu o prenájom
-p.Igor Božik – keby nebol záujemca o prenájom, potom by bola možnosť ďalšieho predaja
- starosta obce – bola by tu možnosť následného prenájmu, jedna pani mi hovorila, že by mala vážny záujem
o prenájom budovy za účelom zriadenia obchodu

Starosta obce sa opýtal prítomných poslancov či majú ešte nejakú požiadavku, ktorú by chceli predniesť.
O slovo sa prihlásil poslanec p. Igor Božik s otázkou: Čo s pozemkami, ktoré máme v obci k dispozícii /lokalita
IBV Hložie/, nakoľko tu je 20 voľných pozemkov? Ak by sa s nimi nemalo nič robiť, vráťme ich pôvodným
majiteľom.
-starosta obce - ak chcete pozemky predávať, stanovte si cenu za m2 a schváľte predaj. Ďalej podotkol, že obec
nemá dostatok financií na vybudovanie komunikácie a ostatnej infraštruktúry v uvedenej lokalite a štát nám
nedá peniaze na realizáciu infraštruktúry, nie je to také jednoduché
- p. Ing. Katarína Obšivanová- musíme zistiť predovšetkým cenu kompletnej infraštruktúry, obec nemá dostatok
financií na financovanie takéhoto projektu
- p. Juraj Rožek- keď chceme predávať tieto pozemky ako stavebné je potrebné, aby mali charakter stavebných
pozemkov, prezistiť pôvodnú projektovú dokumentáciu a samozrejme financovanie, nakoľko je to drahá
záležitosť
- p. Igor Božik- cena za pozemok by mala byť primeraná

- p. Ing. Katrína Obšivanová- lenže, tam musí byť zohľadnená aj výstavba cesty a pod. Veď, kto by nám kúpil
pozemok bez ničoho? Len tak bez sieti?
- p. Juraj Rožek- ako prilákame ľudí k nákupu, čo im ponúkneme, keď nebudú siete? Je potrebné doriešiť cenu
pozemku, aby nám zohľadnila základné veci k stavbe domu.
- starosta obce - úver nám dajú len do výšky 60% z rozpočtu obce a to je málo na takú výstavbu, pred časom sme
robili cestu, bolo by potrebné zohľadniť ďalej aj náklady na opravu tejto cesty, keď tadiaľ budú chodiť nákladné
autá
- p. Vlastimil Šiška- je tu istá možnosť predať to aj developerovi, prípadne zobrať nejakú zálohu od ľudí
Starosta obce upovedomil prítomných, že do KD nakúpil zariadenie- chladničku, spotrebný materiál /hrnce/,
nerezový stôl.
Po rozprave poslancov starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 102/11/2021
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./ Informáciu starostu obce o možnosti odkúpenia budovy so súpisným číslom 98 /predajne COOP
Jednoty/ do vlastníctva obce za účelom zriadenia predajne potravín v obci Vozokany
b./ Požiadavku poslanca p. Igora Božika vo veci predaja pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce,
nachádzajúce sa v lokalite IBV Hložie

2. Odporúča starostovi obce :
a./ Opätovne jednať so zástupcom spoločnosti COOP Jednota – SD Topoľčany o prehodnotení
ceny za odkúpenie nehnuteľnosti /budovy/ so súpisným číslom 98 do vlastníctva obce
b/ Zrevidovať pôvodnú projektovú dokumentáciu obce na vybudovanie cestnej a ostatnej
infraštruktúry v lokalite IBV Hložie
c./ Zistiť cenu celkového diela realizácie vybudovania inžinierskych sieti v lokalite IBV Hložie
a priebežne informovať poslancov OZ o zistených skutočnostiach

Hlasovanie: za: 4 / Ing. K. Obšivanová, J. Rožek, I. Božik, V. Šiška/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomní: 4

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

K bodu 9. Záver :
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na OZ.
Zasadnutie bolo ukončené o 19,45 hod.

Zapísala: Ing. Katarína Obšivanová

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Igor Božik

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

Juraj Rožek

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

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

