
Z á p i s n i c a   
 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 03.09.2019 

 

 Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

 

            Zasadnutie otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal všetkých prítomných           

            a konštatoval, že 

 

- všetci poslanci OZ boli písomne a včas pozvaní 

- z celkového počtu 7 poslancov boli prítomní 7. 

 

 

            1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

      Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a 

– za overovateľov : p. Hoboth Balázs a Hobot Csaba  

 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie a členov mandátnej komisie.     

 

– za  členov návrhovej boli určení : Mgr. Gurabi Bálint, Ivány Árpád,                                                   

            Pavlovič Gabriel 

 

               3. Interpelácia poslancov: 

 

        V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci: 

a) p. Karácsony – so psami na s.č. 326 je potrebné niečo robiť, kým sa niečo nestane,  

                         niekedy  sa voľne pohybujú po ulici;  žije ich tam väčšie množstvo  

                         a rušia aj nočný kľud   

- smetné nádoby zapáchajú – preto navrhol, aby boli vyvážané v letných mesiacoch 

každý týždeň 

 

b) p. Hobot Cs. – požiadal o výmenu polievacích krhiel v cintoríne, pretože niektoré tečú 

 

c) p. Pavlovič L. – kanalizačný poklop pred  p. Szabó Tomášom je potrebné opraviť 

                             -  potrebné opraviť je aj ulicu Esterházyovcov, pretože p. Nikó si 

napájal novostavbu rodinného domu na inžinierske siete a tým prepílil po šírke ulicu 

- pri mnohých rodinných domoch pri výjazde na cestu nie je dobrý výhľad, pretože    

  tomu bránia kríky 

  

d) p. Pavlovič G. – navrhol, aby sme pri organizovaní stretnutia jubilantov oslovili       

                           biskupský úrad ohľadom omše, pretože tento rok nám ju p. farár     

                           odmieta urobiť  

 

e) p. Gurabi – požiadal, aby bolo pred s.č. 369 p. Zsabkom umiestnené verejné  

                    osvetlenie zo zdravotných dôvodov   

                                        

 



Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a) - vyzveme p. Kovács, aby sa preukázal, či má zaočkované psy a či platí za všetky daň 

- do smetných nádob sa nesmie dávať biologický odpad, ktorý zapácha  

 

b) – zakúpime nové polievacie krhly podľa potreby 

c) – kanalizačné poklopy už začali opravovať aj na iných miestach 

- bočnú miestnu komunikáciu budú možno rozširovať a až potom by bolo potrebné 

cestu opraviť 

- tento problém máme v celej obci  

 

d) budúci rok to budeme riešiť touto cestou 

e) je možné umiestniť osvetlenie, ale potom musíme počítať s tým, že občania budú 

chcieť nainštalovať osvetlenie aj na iných miestach   

 

4.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

     Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 24.06.2019. 

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-106/2019 

                 OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 

 

 

5.   Stravné v ŠJ.                      

 

         Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prítomná vedúca školskej jedálne, ktorá 

informovala poslancov o financovaní stravného. Naša jedáleň je zaradená do 3. finančného 

pásma. Štát uhrádza obedy žiakom základnej školy a predškolákom v materskej škole. Z ceny 

1,21 € štát hradí 1,20 €.  Do ceny  obeda je potrebné započítať aj režijné náklady v cene 0,10 

– 0,90 € za jeden obed. Vedúca ŠJ oznámila, že v našom okolí je výška režijných nákladov 

0,20€.  Poslanci prehodnotili hradenie režijných nákladov a VZN č. 1/2019 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Vozokany.   

 

    Uznesenie  číslo :               OZ-107/2019 

     Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  zamietlo hradenie režijných nákladov obcou,   

     uhrádzať ich budú rodičia.  

     OZ jednohlasne schválilo VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu   

                nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce  

                Vozokany.   

 

  6.   Rozbor hospodárenia.  

       

        p. Gremanová informovala poslancov o hospodárení obce za obdobie 1. polrok  2019. 

Poslancov podrobne informovala o príjmoch a výdavkoch. K hospodáreniu neboli žiadne 

dotazy. 

 

    Uznesenie  číslo :           OZ-108/2019 

                OZ  berie na vedomie hospodárenie za obdobie 1. polrok 2019. 

 



7. Úprava rozpočtu. 

 

        P. Gremanová informovala poslancov o úprave rozpočtu k 03.09.2019. Podrobne 

prečítala položky, ktorých sa týka úprava. Poslanci k úprave nemali dotazy ani pripomienky.   

 

            Uznesenie  číslo :                  OZ-109/2019 

                        OZ  jednohlasne schvaľuje úpravu rozpočtu k 03.09.2019. 

 

 

8. Čierna skládka.  

 

         Starosta obce informoval poslancov, že bol oslovený s tým, že na s. č. 148 p. Lakatoš 

Karol má umiestnenú čiernu skládku na konci svojej záhrady. P. starosta ho oslovil a bolo mu 

povedané, že je to vykopaná jama na bazén. Zahlásili sme to na Okresnom úrade, odbore 

starostlivosti o životné prostredie. Dostali sme odpoveď, že je to v našej kompetencii to riešiť. 

Ešte raz ich vyzveme na odpratanie skládky a zašleme im aj fotodokumentáciu. Je 

problematické to dosledovať, pretože nemáme oprávnenie vojsť na pozemok a skontrolovať 

danú situáciu.  

 

  Uznesenie  číslo :                  OZ-110/2019 

             OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

9. Pridelenie nájomného bytu.   

        Starosta obce informoval poslancov, že p. Mahelyová odchádza z nájomného bytu, preto 

predložil poslancom žiadosti o pridelenie bytu.  Byt je trojizbový a bude uvoľnený ku koncu 

septembra 2019. Poslanci prehodnotili žiadosti.  

            Uznesenie  číslo :                  OZ-111/2019 

            OZ jednohlasne schválilo pridelenie bytu p. Mácsodiovej Veronike 

 

10. Pomenovanie novej ulice.  

        Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné určiť pomenovanie pre novú ulicu, 

ktorú zriadil p. Uhrapka Ladislav. P. Uhrapka navrhol názov ulice „ Orechová“  alebo 

„Ružová“.  Poslanci prehodnotili navrhnuté názvy, ktoré však nie sú výstižné pre túto časť 

obce. Navrhli napr. ulica Csermáka Lajosa, Podzáhradná alebo Slepá ulica. Najvýstižnejší 

názova je však „Školská ulica“, nakoľko sa v blízkosti nachádzajú materská a základná škola.  

  

 Uznesenie  číslo :                  OZ-112/2019 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo názov ulice „Školská“ v počte hlasov:  

- 4 – za   

 

 

 

 

 



11. Výzva Ministerstva kultúry.  

      Starosta obce informoval poslancov, že je vypísaná výzva Ministerstva kultúry na 

zakladanie kreatívnych centier ( Centralizovaná podpora ) a podpora dopytu po kreatívnej 

tvorbe.  Prioritou č. 3 je Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. Špecifickým 

cieľom: 3.1 – je Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest 

v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre 

rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.   Výzva bude uzavretá 30.10.2019. 

Poslanci zhodnotili, že v obci máme spoluobčanov, ktorí sa venujú kreatívnej tvorbe a preto 

by bolo vhodné sa zapojiť do výzvy. Z uvedenej výzvy je možné financovať rekonštrukciu 

alebo výstavbu budovy na kreatívnu tvorbu. V našom prípade máme záujem o rekonštrukciu 

bývalej materskej školy, ktorá by slúžila aj na tento účel.   

 Uznesenie  číslo :                  OZ-113/2019 

            OZ jednohlasne schválilo podanie horeuvedenej výzvy.  

 

 

12. Šport.  

 

      Starosta obce  informoval poslancov o problémoch v športe vo futbale. Je problém 

zostaviť družstvo dorastu, ktoré by nastúpilo na zápas. Mnohí odchádzajú hrať do iných obcí 

za odmenu. Obec uhradila futbalovému zväzu rôzne poplatky v nie malej výške, okrem toho 

máme na futbal vysoké výdavky. Deti na tréning privážame a odvážame z iných obcí, vozíme 

ich na zápasy. Problém je aj s vedením športu, pretože nie je záujem ani o prácu 

v organizačnom tíme.  

 Okrem toho starosta obce informoval poslancov, že priaznivci stolného tenisu si 

založili tím, chodia na tréningy a chcú sa zapojiť aj do súťaží.      

 

             Uznesenie  číslo :                  OZ-114/2019  

             OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

13. Inštalácia kotlov. 

      Starosta obce vyzval poslancov, aby vybrali jednu z troch ponúk na montáž kotla.  

Zástupca každej firmy boli na obhliadke. Cenovú ponuku predložili: firma ZILIZI, s.r.o., vo 

výške 3.049,98 €, Bondor Štefan,- 1.894,77 € a p. Pszota Ladislav s p.Gyurcsim – 5.569,18 €. 

Poslanci prehodnotili cenové ponuky, je medzi nimi pomerne veľký rozdiel.    

 Uznesenie  číslo :                  OZ-115/2019  

 OZ vybralo firmu ZILIZI, s.r.o. 

 

 

14. Prevádzkový poriadok pohrebiska.  

      Starosta obce prečítal poslancom  Prevádzkový poriadok pohrebiska. V prílohe, ktorú 

tvorí cenník pohrebných služieb je aj  poplatok za upratovanie domu smútku pred a po obrade 

vo výške 10.- € za jeden obrad.  



 Uznesenie  číslo :                  OZ-116/2019  

            OZ jednohlasne schválilo Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce  

            Vozokany. 

 

 

15. DOMUS, n.o.  

 

      Starosta obce informoval poslancov o korešpondencii s denným stacionárom v Jahodnej. 

Žiadajú od nás úhradu za dvoch našich občanov za rok 2018. Vystavili faktúru, ktorá 

neobsahovala naše správne údaje. Z toho dôvodu sme požiadali o jej nápravu 

a vydokladovanie na základe čoho ju vystavili.  Daný problém sme konzultovali 

s JUDr. Jolanou Černou. Okrem iného sme zistili, že zariadenie – Denný stacionár má 

vypovedanú nájomnú zmluvu, problémy s energiami a iné.  

 

 Uznesenie  číslo :                  OZ-117/2019  

            OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

16.  Mapa. 

  

       Starosta obce informoval poslancov, že Ing. Cupal, obchodný manažér firmy Mapa 

Slovakia digital, s.r.o., nám ponúkol mapový portál „m-Obec“, ktorý predstavuje geografický 

informačný systém určený pre obce. Rieši prepojenie medzi digitálnymi mapovými 

podkladmi a dátami podľa požiadaviek obce ( kataster, siete, pasportizácia, osvetlenie, 

majetok daňová agenda a iné ). Riešenie je poskytované prostredníctvom webovej aplikácie, 

kde sú všetky dáta uložené bezpečne na externom serverovom úložisku u poskytovateľa.  

Výhodou tohto systému je:  

- Rýchle a jednoduché vyhľadávanie potrebných informácií 

- Nepretržitá aktuálnosť katastrálnych dát 

- Vizuálny prehľad o pozemkoch, stavbách, inžinierskych sieťach, uliciach, objektoch 

atď.  

- Prehľad o aktuálnych zmenách v obci 

- Zvýraznenie zaujímavých miest, turistických atrakcií, firiem, atď.  

- Služba občanom aj zamestnancom obecného úradu.  

 

V ponuke je balík štandard – základ v cene 421,- €  s DPH. K tomuto balíku je možné 

dokúpiť doplnkové položky a to: 

- digitalizáciu inžinierskych sietí 

- digitalizáciu územného plánu  

- daňovú agendu  

- pôdne bloky  

 

 Uznesenie  číslo :                  OZ-118/2019  

 OZ jednohlasne schválilo zakúpenie balíku štandard. 

 

 

 



17. Rôzne informácie:  

 

      Starosta obce informoval poslancov o tom, že: 

- v kultúrnom dome sme dali vymeniť  rozbité okno vo vstupnej hale a pozvali sme 

sponzorov, ktorí maľovali a upratovali KD po maľovke na posedenie pri večeri 

- v základnej škole sme zriadili bezbariérový vchod, dali vymaľovať triedu a chodbu, 

nainštalovať rolety na okná a jednu triedu nám dal vymaľovať anonymný sponzor 

- v školskej jedálni  nám nainštalovali digestor 

- vyzvali sme p. Bihercza a jeho syna, aby si uhradili svoje podlžnosti voči našej obci 

- mali sme kontrolu z hygieny na čerpacej stanici  

- seniorom sme uhradili výlet do Veľkého Medera na kúpalisko s večerou vo výške 

630,- € 

- budeme mať kontrolu v knižnici  

- dostaneme financie na výstavbu detského ihriska pri multifunkčnom ihrisku 

- zaobstarali sme drvený asfalt, z ktorého sme upravili v obci niektoré miesta a fit 

chodník 

- bol vykonaný zber elektroodpadu, o ktorom sme občanom informovali len 

prostredníctvom miestneho rozhlasu a aj napriek tomu v skorých ranný hodinách tento 

odpad zbierali rómovia zo susednej obci , čo riešil s obvodnou políciou 

- bude potrebné riešiť úpravu sadzba miestnych poplatkov za TKO, pretože súčasná 

čiastka vo výške 17,- € je nepostačujúca – máme vysoké výdavky za odvoz a uloženie 

odpadov 

- okresný súd v Galante nám zaslal rozhodnutie, v ktorom uložil Szilvásimu Markovi 

odpracovať na obci trest vo forme verejných prác v počte 100 hodín a ešte si má 

odpracovať ďalších 450 hodín 

- ohlásil sa nám záujemca o kúpu pozemku Chyžbetu, je to firma z Maďarska a má 

záujem ho využívať  na priemyselné účely  

 

 Uznesenie  číslo :                  OZ-119/2019  

            OZ berie na vedomie podané informácie. 

 

18.      Splnomocnenie. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že boli za ním poľovníci z Tomášikova  – 

p. Bihercz a spol. požiadať ho o povolenie poľovať v našich pozemkoch  

a o splnomocnenie na: 

- podanie žiadosti o uznanie resp. zmenu poľovného revíru,... 

- prípravu a zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, ... 

- zastupovanie pri voľbe splnomocnencov zastupujúcich vlastníkov poľovných  

   pozemkov vo veci užívania poľovného revíru 

- zastupovanie pri rozhodovaní o užívaní poľovného revíru 

- zastupovanie vo všetkých právnych úkonoch užívania poľovného revíru  

- ... 

Poslanci skonštatovali, že pokým si p. Bihercz  nesplatí dlžobu voči obci, tak 

nebudeme riešiť splnomocnenie.  

 



  Uznesenie  číslo :                  OZ-120/2019  

             OZ jednohlasne schválilo nepodpísanie splnomocnenia pokým si p. Bihercz        

                        nesplatí dlžobu voči obci. 

 

19. Spomaľovače. 

 

      Starosta obce informoval poslancov, že sme dostali ponuku od firmy EMPEMONT 

Slovakia s.r.o. na merače rýchlosti k ceste pri vstupoch do obce. Merače rýchlosti 

s naprogramovateľnými ľubovoľnými krátkymi a výstižnými slovami ako napr. „pozor 

chodci, chodci, radar, spomaľ“ a  pod. Cena za 1 ks vrátane reflexného rámu, montáže a DPH 

je 1.950,- €.  

 

  Uznesenie  číslo :                  OZ-121/2019  

 OZ zamietlo nákup meračov rýchlosti v počte hlasov:  

- Za – 1 – p. Karácsony Imrich 

- Proti – 6 – Pavlovič Ladislav, Pavlovič Gabriel, Hoboth Balázs, Ivány Árpád, Hobot   

                  Csaba, Gurabi Bálint   

 

 

 

20.  Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-122/2019 

         OZ jednohlasne schválilo návrh na uznesenie. 

 

 

 

 Týmto boli všetky body rokovania vyčerpané, starosta poďakoval všetkým prítomným 

za účasť a schôdzu ukončil. 

 

 

 

           

                           Tamás  Zupko 

                                                  starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia :   Hoboth Balázs                     ................................ 

 

               Hobot Csaba                       ................................ 

 

 Zapísala:          Klementová                         …........................... 



 


