
 

Z á p i s n i c a   
 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 05.06.2020 

 

 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. Ivány Árpád a Karácsony Imrich  

 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie  

 

– za  členov návrhovej komisie boli určení : Hobot Csaba, Pavlovič       

                                                                    Ladislav,  Hoboth Balázs 

 

               3. Interpelácia poslancov: 

 

        V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci:  

 

a) Hobot Csaba – pri rodinnom dome p. Macalu voľne pobehuje pes, občania sa na to 

 sťažujú 

- pri Veľkom kríži – niektorí občania tam čakajú na pracovníkov FCC a vyberajú si 

textil z kontajnera  

 

b) Pavlovič Ladislav – v Tichej ulici  pred domom p. Sebőkovej je opadnutá cesta kvôli 

kanalizačnému poklopu a v daždivom počasí tam stojí voda, je to nebezpečné, pretože 

nie je vidieť aké je to hlboké 

- je potrebné apelovať na občanov, aby aj pokosenú trávu vyvážali na zberný dvor  

a neskládkovali ju voľne po jarkoch a verejnom priestranstve 

 

c) Pavlovič Gabriel – navrhol zberný dvor otvoriť v sobotu skôr ako o 9.00 hod.  

- niektorí stavitelia nových rodinných domov na Štrkoveckej nedali cestu do pôvodného 

stavu; 

p. Bittera nech ich vyzve  a okrem toho nech  tam vybudujú aj  jarky 

- občania, ktorých tuje zasahujú do chodníka nech si ich opília; taktiež aj pri s. č. 26 – 

p. Pipíša na ulici v zákrute sa ťahá brečtan po strome  a je zlý výhľad na cestu a taktiež  

pred č. 63 tuja zasahuje do chodníka 

- informoval sa, či je možné vybudovať pamätník na súkromnom pozemku  



- pred odvozom papiera a kartónu z ostrovčeka separovania je tam veľa kartónov 

okolo kontajnerov 

 

d) Ivány Árpád – v cintoríne nie sú dodržiavané otváracie a zatváracie hodiny  

 

 

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a) oslovíme p. Macalu, ak je to jeho, aby ho zabezpečil tak, aby sa nevedel voľne 

pohybovať po obci 

- ten kontajner je na odpadový textil, textil na ďalšie použitie je vo dvore obecného 

úradu a patrí spoločnosti Humanita 

 

b) miesto by bolo vhodné označiť, nakoľko je tam poklop  a nie je možné jamu zasypať 

- na občanov budeme apelovať, niektorým sme už zaslali upozornenie 

 

c) je možné otvoriť zberný dvor v sobotu aj skôr : od 7.30 do 12.00 hod.  

- občania Štrkoveckej ulici budú vyzvaní, aby cestu upravili a vytvorili aj jarky 

- vyzveme občanov, aby si opílili stromy zasahujúce do chodníkov ( už to opilovali aj 

naši zamestnanci ) 

- v súčasnej dobe sme vydali povolenie na umiestnenie pamätníka na základe ohlásenia 

drobnej stavby, čo je v súlade s právnymi predpismi – stavebným zákonom   

- kúpime novú garáž na zberný dvor na zber papiera 

 

d) upozorníme p. Szilvásiová, aby dodržiavala prevádzkový čas  

 

  

  

4.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

     Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 10.03.2020. 

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-185/2020 

                 OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 

 

 

5. Rozbor hospodárenia.  

       

                   p. Gremanová informovala poslancov o hospodárení obce za obdobie do konca 

marca 2020. Poslancov podrobne informovala o príjmoch a výdavkoch. K hospodáreniu 

neboli žiadne dotazy. 

 

           Uznesenie  číslo :           OZ-186/2020 

                       OZ  berie na vedomie hospodárenie za obdobie do konca marca 2020. 

 

 

 

     



       6.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Vozokany 

            za rok 2019. 

  

            Ing. Varsányi – kontrolórka obce prečítala Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu obce Vozokany za rok 2019, ktorý vypracovala v súlade § 18, ods. 1, písm 

c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  V zmysle § 16, 

odst. 5, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záverečný 

účet obce obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení na „bežný 

rozpočet“, „kapitálový rozpočet“ a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

bilanciou  aktív a pasív, údaje o hospodárení, prehľad o poskytnutých dotáciách, hodnotenie 

plnenia programov obce. 

 

          Uznesenie  číslo :               OZ-187/2020  

         OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrórky.  

  

         Uznesenie  číslo :               OZ-188/2020 

                    OZ jednohlasne schválilo záverečný účet obce za rok 2019 a schvaľuje celoročné 

                    hospodárenie bez výhrad. 

 

         Uznesenie  číslo :               OZ-189/2020 

                    OZ jednohlasne schválilo 10 %  z prebytku hospodárenia obce previesť do    

         rezervného  fondu. 

 

 

            7.       Návrh plánu kontrolnej činnosti. 

 

                       Ing. Varsányi – kontrolórka obce prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti  na 

II. polrok 2020 s nasledovným zameraním: 

– Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Vozokany za 

roky 2021 - 2023 

– Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za II. polrok 2020 

– Kontrola plnenia uznesení OZ za II. polrok 2020 

– Kontrola vybavovania sťažností 

– Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pro hospodárení 

s majetkom obce. 

                                  

      Uznesenie  číslo :               OZ-190/2020 

                  OZ jednohlasne schválilo návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. 

 

 

8. 2. úprava rozpočtu. 

 

P. Gremanová informovala poslancov o úprave rozpočtu k 05.06.2020. Podrobne 

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

 

Uznesenie  číslo :                  OZ-191/2020 

OZ  jednohlasne schvaľuje 2. úpravu rozpočtu k 05.06.2020 

 

 

 



9. R ô z n e : 
 

A) Pracovná porada. 

 

            Starosta obce informoval poslancov, že nám Úrad hlavného hygienika nariadil 

preškolenie zamestnancov ohľadom Covidu 19. Preškolenie sa týkalo aj znovuotvorenia ZŠ 

a MŠ. Na porade bola riešená aj  dochádzka zamestnancov – vypisovanie priepustiek pri 

opustení zamestnania, vypisovanie knihy jázd pre služobné autá. Ďalej informoval poslancov, 

že počas pandémie sme zabezpečovali starým občanom nákup potravín, drogérie a liekov 

taktiež služobným autom.   

 

Uznesenie  číslo :                  OZ-192/2020 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

B) Smetné nádoby.  

 

            Poplatok za TKO sa navýšil zo 17,- na 25,- € a o druhú smetnú nádobu môžu požiadať 

rodiny od 6 osôb. V praxi sa však vyskytli problémy, pretože sú rodiny, ktoré vedú 

samostatnú domácnosť a nástojili na tom, aby im bola pridelené druhá smetná nádoba. Z toho 

dôvodu požiadal starosta obce poslancov, aby sa k tomuto vyjadrili.  Poslanci sa vyjadrili, že 

smetnú nádobu dať len jednu na jedno súpisné číslo. Pri bytovkách, nakoľko majú spoločné 

smetné nádoby, zverejniť čísla bytov, ktorí si poplatok za TKO neuhradili.  

 

Uznesenie  číslo :                  OZ-193/2020 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

C) Žiadosť. 

 

            Na OZ si podal žiadosť Ing. Jozef, bytom Banská Bystrica, Švermova ul. č. 49. Dóša 

Ide o pozemok parc. č. 315/14 o výmere 59 m2, k.ú. Vozokany,  vedený na LV č. 464. Žiadateľ 

pozemok aktívne využíva, nakoľko sa na ňom nachádza oplotenie. Účelom kúpy je 

vysporiadanie nehnuteľnosti.   

 

         Uznesenie  číslo :               OZ-194/2020 

         OZ prerokovalo žiadosť a jednohlasne schválilo zámer predať pozemok  

         parc.č. 315/14 o výmere 59 m2.  

 

 

D) Telekom.   

 

           Starosta obce informoval poslancov, že ho oslovil zástupca spoločnosti Telekom, že 

majú záujem o inštaláciu optického vedenia v obci. Vedenie by viedli  na stĺpoch, nie v zemi.  

   

 Uznesenie  číslo :               OZ-195/2020 

 OZ berie na vedomie podanú správa a na budúce zasadnutie OZ pozveme zástupcu  

            spoločnosti,  aby predstavil zámer.   



 

E) Letný tábor.  

 

  Starosta obce informoval poslancov, že ho oslovil p. Szomolay s ponukou 

usporiadania letného tábora pre deti. Cena tábora na týždeň je 25,- €. Deti by robili 

remeselnícke práce a iné práce. P. Szomolay nás žiada v prípade záujmu o poskytnutie 

priestoru.     

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-196/2020 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu a súhlasí s tým, aby sa p. Szomolaymu  

            žiadosti vyhovelo.  

 

 

F) Evidencia psov.  

 

            Starosta obce informoval poslancov, že v obci prebehlo očkovanie psov. Na základe 

toho sme odkontrolovali evidenciu priznaných psov, za ktorých občania platia dane a zistili 

sme skoro polovica psov nie je evidovaná.  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-197/2020 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu a formou vyhlásenia v miestnom rozhlase  

            vyzveme občanov k náprave. 

 

G) Znovuzačatie kontroly na zbernom dvore.  

 

            Starosta obce informoval poslancov, že nám bolo oznámené, že na zbernom dvore 

vykonajú opätovne kontrolu, pretože v dokumentácii zistili, že bývalý starosta obce podpísal 

zmluvu o zhotovení diela pred zaplatením zábezpeky firmou, ktorá vyhrala verejné 

obstarávanie – firma Kango, spol. s r.o., čím bol porušený zákon. Z toho dôvodu nám hrozí 

pokuta vo výške 10% zo sumy projektu. Starosta obce riešil problematiku s bývalým 

starostom  obce ako aj s konateľom firmy Kango.    

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-198/2020 

     OZ berie na vedomie podanú informáciu.   

 

H) Prečerpávacia stanica pri bytovkách.  

 

 Starosta obce informoval poslancov, že prečerpávacia stanica pri bytovkách je už 

v prevádzke. Bude treba sledovať ponorku, či je v poriadku a funguje a taktiež aj plavák, 

ktorý pretláča do kanalizácie.  Spoločnosť Západoslovenské vodárne a kanalizácie Šaľa 

nechcú prevziať stavbu do svojej správy. Z toho dôvodu budeme musieť aj naďalej 

vykonávať správcovstvo sami. Podľa stavebného povolenia budeme musieť odstrániť nádrž 

starej čističky odpadových vôd. Za bytovky nám bude spoločnosť fakturovať jednou sumou 

a my ju budeme musieť podľa spotreby prepočítať a vyfakturovať nájomníkom bytov.   

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-199/2020 

     OZ berie na vedomie podanú informáciu.   



 

I) Kompostovisko.  

 

 Starosta obce informoval poslancov, že sme požiadali Okresný úrad v Galante, odbor 

starostlivosti o životné prostredie o povolenie zriadiť a prevádzkovať malú obecnú 

kompostáreň do 100 ton. Okrem toho sme uzavreli dohodu na zber kuchynského odpadového 

oleja a na zberný dvor sme zakúpili plechovú garáž na skladovanie trávneho traktora aj 

užívaného na športovom ihrisku a obecných pracovných strojov. 

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-200/2020 

     OZ berie na vedomie podanú informáciu.   

 

 

J) Sadzobník služieb. 

 

 Starosta obce predložil poslancom návrh sadzobníka služieb. Sadzobník sa týka 

poplatku za miestny rozhlas, vydávanie potvrdení a za užívanie majetku obce.  Za 

prepožičaný majetok obce sa bude viesť evidencia pri zapožičaní aj vrátení.   Poslanci navrhli 

dopísať „deň“ zapožičania a vrátenia na deň počas pracovnej doby.    

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-201/2020 

     OZ jednohlasne schválilo návrh sadzobníka služieb s účinnosťou od 06.06.2020.   

 

 

K) Ohlásenie.   

 

 Starosta obce predložil poslancom Ohlásenie o zriadení prevádzky, určení času predaja 

v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Vozokany od firmy K-BET 7, s.r.o. so 

sídlom Bratislava, Mlynské Luhy č. 17. Názov prevádzky je ETÜD Caffe & Herňa vo 

Vozokanoch na Hlavnej ulici č. 45. Prevádzkovú dobu navrhli:  

Pondelok -  10:00 – 03:00 hod. 

Utorok  –    10:00 – 03:00 hod. 

Streda –      10:00 – 03:00 hod.  

Štvrtok –    10:00 – 03:00 hod. 

Piatok –      10:00 – 03:00 hod. 

Sobota –     10:00 – 03:00 hod. 

Nedeľa -     10:00 – 03:00 hod. 

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-202/2020 

     OZ jednohlasne schválilo prevádzkovú dobu pre firmu K-BET 7, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 



L)  Ohlásenie.   

 

 Starosta obce predložil poslancom Ohlásenie o zriadení prevádzky, určení času predaja 

v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Vozokany od firmy Catering MIX SK 

s.r.o., so sídlom Bratislava, Mlynské Luhy č. 17. Názov prevádzky je ETÜD Caffe & Herňa 

vo Vozokanoch na Hlavnej ulici č. 45. Prevádzkovú dobu navrhli:  

Pondelok -  10:00 – 03:00 hod. 

Utorok  –    10:00 – 03:00 hod. 

Streda –      10:00 – 03:00 hod.  

Štvrtok –    10:00 – 03:00 hod. 

Piatok –      10:00 – 03:00 hod. 

Sobota –     10:00 – 03:00 hod. 

Nedeľa -     10:00 – 03:00 hod. 

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-203/2020 

     OZ jednohlasne schválilo prevádzkovú dobu pre firmu, Catering MIX SK s.r.o. 

 

 

M)  Pozastavenie exekúcie.  

 

 Starosta obce informoval poslancov, že nám prichádzajú od exekútorky  

JUDr. Pálffyovej, Upovedomenia o zastavení starej exekúcie – Výzva na úhradu trov starej 

exekúcie a Oznámenia o ukončení exekučného konania. Zastavenie starej exekúcie  uvádza 

z dôvodu podľa § 2, ods. 1, písm. a) zákona č. 233/2019 Z.z. , pretože uplynula rozhodná 

doba.  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-204/2020 

     OZ berie na vedomie podanú informáciu a navrhuje tieto Výzvy a Oznámenia  

konzultovať s právnikom.  

 

 

N) Úprava nájomných zmlúv na byty. 

 

            Starosta obce informoval poslancov, že sa blíži termín, kedy končia nájomné zmluvy 

na byty. Nakoľko mali poslanci pripomienky k zmluvám, navrhol pracovnú poradu, na ktorej 

by sa vyjadrili a podali návrhy na doplnenie. Termín porady navrhol na 18.6.2020.      

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-205/2020 

     OZ berie na vedomie podanú informáciu.   

 

 

 

Rôzne info:         

 

         Starosta obce informoval poslancov o tom, že: 

- už podpísal zmluvu s firmou Kango, spol. s r.o.  na rekonštrukciu hasičskej zbrojnici 

a p. Karácsony tam urobil elektrické kúrenie 



- na FIT chodníku budú osadené 4 zábrany, aby sa tam nedalo dostať autami 

a štvorkolkami neoprávneným osobám 

- budeme musieť osloviť firmu, ktorá nám bude riešiť kybernetickú bezpečnosť 

a zdravotnú službu – oslovíme minimálne tri spoločnosti 

- oslovil poslancov, aby sa vyjadrili, či usporiadať Retro-gastro festival; podporu na 

festival, o ktorú sme žiadali VÚC nám nebude poskytnutá z dôvodu pandémie všetky 

podpory boli pozastavené   

- pokazil sa motor na čerpacej stanici, treba vymeniť tlakové hodinky a riešiť situáciu 

s občasnou žltšou farbou vody na istých úsekoch vodovodu 

- vyzvali sme firmu Maxnetwork, aby splnili svoje povinnosti zo zmluvy a vymenili 

káblovanie obecného rozhlasu 

- vyhrali sme dotácie z krízového fondu TTSK: 4.580,- €;  na zmiernenie dopadov krízy 

COVID 19 – 2.000,- € 

- podali sme projekt cezhraničnej spolupráce SR -MR (interreg) na výmenu skúseností 

pri riešení krízových situácií 

 

 

7.     Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-206/2020 

         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 :   Ivány Árpád                         ................................ 

 

               Karácsony Imrich                 ................................ 

 

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


