Zápisnica
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 19. 10. 2021 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 19,00 hodine

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
- voľba overovateľov zápisnice
2. Zrušenie vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy
3. Rôzne, Diskusia
4. 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 : 3 a obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné. Neúčasť na dnešnom zasadnutí OZ ospravedlnil p. Ing. Adrián Kuník – hlavný kontrolór obce.
Neprítomní poslanci : p. Jozef Valko a p. Vlastimil Šiška.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia OZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce dňa 15.10.2021 – program bol schválený bez ďalších zmien a doplňujúcich bodov zo strany
prítomných. Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice: p. Juraj Rožek a p. Igor Božik
Zapisovateľka: Ing. Katarína Obšivanová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 125/15/2021
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 : 3 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
15.10.2021, a to bez ďalších doplňujúcich zmien programu
b./ Overovateľov zápisnice : p. Juraj Rožek a p. Igor Božik
c./ Zapisovateľku : Ing. Katarína Obšivanová
Hlasovanie: za: 3
/Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Igor Božik /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

k bodu 2. Zrušenie vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy:
Starosta obce predložil prítomným návrh na zrušenie vyhlásenej OVS na prenájom poľnohospodárskej pôdy, vyhlásenej
uznesením OZ č. 123/14/2021 zo dňa 27.09.2021, a ktorá už bola riadne zverejnená na úradnej tabuli obce, na webovom
sídle obce a v regionálnej tlači – My Topoľčianske noviny a to na základe skutočnosti, že dňa 11.10.2021 bolo obci
Vozokany doručené upovedomenie od advokátskej kancelárie HALADA, s.r.o., so sídlom Kapitulská 21, 917 01 Trnava,
ako zástupcu subjektu PD Nitrianska Blatnica vo veci vyhlásenej OVS na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
vo vlastníctve obce Vozokany, následne starosta obce predniesol prítomným uvedené upovedomenie. Nakoľko skutočnosti
uvedené v tomto upovedomení sú opodstatnené, čo obec preverovala aj formou právnych služieb, podávam návrh na zrušenie
vyhlásenej OVS. Obec Vozokany ako vyhlasovateľ súťaže si v podmienkach OVS v časti IV. pod bodom 3. vyhradila právo
odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť. Zároveň starosta obce upovedomil prítomných, že obec bude
po zrušení OVS 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, čo mu prítomní poslanci odporúčajú.
Na základe uvedených skutočností prítomní poslanci rušia vyhlásenú OVS na prenájom poľnohospodárskej pôdy a rušia
uznesenie OZ č. 123/14/2021 zo dňa 27.09.2021 v plnom znení.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 126/15/2021

k bodu 2. Zrušenie vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy:
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany :
1. Berie na vedomie :
Podané informácie starostu obce k vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaži na prenájom poľnohospodárskej pôdy
vo vlastníctve obce

2. Ruší :

a./ Obchodnú verejnú súťaž na podanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy
za účelom prenájmu nehnuteľného majetku obce na poľnohospodárske účely, vyhlásenej uznesením
OZ obce Vozokany č. 123/14/2021 zo dňa 27.09.2021, kde si obec Vozokany ako vyhlasovateľ súťaže
v podmienkach OVS v časti IV. pod bodom 3. vyhradila právo odmietnuť všetky predložené návrhy
alebo súťaž zrušiť
b./ Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Vozokany č. 123/14/2021 zo dňa 27.09.2021 v plnom znení

3. odporúča :
Starostovi obce 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

Hlasovanie: za: 3
/Ing. Katarína Obšivanová, Juraj Rožek, Igor Božik /
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 3. Rôzne, Diskusia :
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky a dotazy.

K bodu 4. Záver :
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na OZ.
Zasadnutie bolo ukončené o 19,25 hod.

Zapísala: Ing. Katarína Obšivanová

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Juraj Rožek

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

Igor Božik

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

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

