
Z á p i s n i c a   
 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 06.02.2019 

 

 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 6 

- ospravedlnil sa – p. Karácsony 

 

            1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

      Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a 

– za overovateľov :  p. Gabriel Pavlovič  a  p. Bálint Gurabi 

 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie a členov mandátnej komisie.     

 

– za  členov návrhovej boli určení : Csaba Hobot, Balázs Hoboth a Ladislav 

Pavlovič 

 

               3. Interpelácia poslancov: 

 

        V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci: 

 

a) p. Csaba Hobot – informoval sa, čo je so psom pána Gála Alexandra, pretože sa často  

                             potuluje po obci a občania sa ho  obávajú a rodičia nechcú púšťať  

                             deti do školy  

 

b) p. Ladislav Pavlovič – informoval sa, či je možné odrobiť si dlžobu na daniach   

c) p. Gabriel Pavlovič – informoval sa, či sa už riešili tí, ktorí na ulici Štrkovecká pri  

                                   výstavbe prerezali cestu  

 

      Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce : 

 

a) p. Alexander Gál bol predvolaný, ale na úrad sa nedostavil. Pes vraj patrí jeho synovi  

b) odrábať dlžoby na daniach sa už nebude  

c) zatiaľ sa to neriešilo, ale dotyční budú predvolaní  

 

 

 

            4.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

                 Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 07.12.2018. 

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-26/2019 

                 OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 



5. Komunitný plán  sociálnych služieb. 

 

        Polanci OZ prerokovali Komunitný  plán sociálnych služieb, ku ktorému nemali žiadne 

pripomienky. Starosta obce informoval poslancov o situácii s denným stacionárom  

v Jahodnej. Túto inštitúciu riešila prokuratúra, ohľadom neplatenia poplatkov za občanov, 

ktorí stacionár navštevujú.   

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-27/2019 

                 OZ  jednohlasne schválilo Komunitný plán sociálnych služieb. 

 

 

6. Štatút obce.   

 

        Poslanci OZ prerokovali Štatút obce, ktorý bolo potrebné upraviť z dôvodu novely 

zákona č. 369/1990 Zb.  

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-28/2019 

                 OZ  jednohlasne schválilo Štatút obce. 

 

 

7. Prevádzkový poriadok zberného dvora.  

 

         Starosta obce informoval poslancov, že zberný dvor by sme mali dať do prevádzky  

v apríli 2019. Z toho dôvodu je potrebné mať schválený aj prevádzkový poriadok zberného 

dvora.  Traktor a zariadenia  a to drtička na betón, drtička na konáre, príves, čelný nakladač by 

nám mali dodať v polovici februára 2019.  Stroje bude potrebné poistiť, traktor prihlásiť. 

Za traktor budeme mať spoluúčasť na financovaní vo výške 5% z celkovej sumy, čo činí cca 

5.200 €.     

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-29/2019 

                 OZ  jednohlasne schválilo Prevádzkový poriadok. 

 

8. Zberný dvor.   

 

        Starosta obce informoval poslancov, že okresná hygienička nám vytkla to, že napr. chýba 

úmývadlo, bude potrebné urobiť test hlučnosti na drtičku betónu. Bez toho nám neskolauduje 

budovu.  

Ďalej informoval poslancov, že na zbernom dvore je inštalovaných 9 kamier, z ktorých 

funguje 7. V prípade pohybu cudzích osôb na zbernom dvore, ktoré budú zamaskované nám 

kamery nepomôžu, preto navrhol, aby sme dali nainštalovať aj zabezpečovací system. 

P. starosta dal vypracovať návrh. Cena zabezpečovacieho systému je vo výške 6,300,- €. Pri 

takto zabezpečenom zbernom dvore by sme mohli skladovať aj iné pracovné stroje a 

zariadenia.       

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-30/2019 

                 OZ  berie na vedomie podané informácie a jednohlasne schválilo inštaláciu  

                 bezpečnostného systému. 

 

 

 



9. Správa o kontrolnej činnosti. 

 

         Ing. Varsányi – kontrolórka obce prečítala  správu o kontrolnej činnosti  za rok 2018 – 

kontrolu plnenia príjmov a výdavkov.  Poslanci k správe nemali žiadne dotazy. 

 

Uznesenie  číslo :                    OZ-31/2019 

            OZ  berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018. 

 

 

10. Návrh mandátnej zmluvy. 

 

         Starosta obce predložil poslancom mandátnu zmluvu týkajúcu sa spolupráce s pánom 

Bussom Ladislavom, ktorý nám rieši verejné obstarávania. V predchádzajúcej zmluve už 

vypršal termín zmluvy. Mandátna zmluva je uzatvorená na 4 roky. Zmluvná odmena je vo 

výške 348,- € za kvartál.     

 

Uznesenie  číslo :               OZ-32/2019 

            OZ  jednohlasne schválilo uzavretie Mandátnej zmluvy s Ladislavom Bussom na 4.  

 roky. 

 

 

11. MaxNetwork, s.r.o.  

 

Starosta obce informoval poslancov, že v celej obci je vedený optický internet, na ktorý 

je už aj obecný úrad napojený. Uzavreli sme zmluvu na základný balík vo výške 15,- € 

mesačne. So spoločnosťou  Real net sme ukončili zmluvu. Obecné kamery budú taktiež 

napojené na optický internet.  Okrem tohto pripravujeme rozšírenie kamier v obci. 

Projekt nám vypracuje pán Pusztai.  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-33/2019 

     OZ  berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

12. Odvoz TKO. 

 

Starosta obce informoval  poslancov, že rokoval s pánom Sztrakom, ohľadom vývozu 

TKO. V minulých obdobiach evidoval náš zamestnanec každý vývoz z domácností a od 

firiem.  Za vývoz nad rámec povoleného limitu sme vyfakturovali 1,20 € za 1 smetnú 

nádobu. Po dohode s p. Sztrakom  nám budú Verejnoprospešné služby z Veľkých Úľan  

fakturovať za odvoz poplatok vo výške priemeru za posledné 2 roky, čo činí 1050 ks  

110 l nádob a 26 ks 1100 l nádob. Okolité obce už ukončili spoluprácu s Veľkými 

Úľanmi a prešli pod spoločnosť A.S.A.  My sme uzavreli zmluvu na odvoz TKO ešte na 

jeden rok s Verejnoprospešnými službami vo Veľkých Úľanoch.  V rámci triedeného 

odpadu zakúpime odpadové koše na triedený odpad pre obecný úrad, ZŠ, MŠ, TJ.  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-34/2019 

     OZ  berie na vedomie podanú informáciu a jednohlasne schvaľuje uzavretie zmluvy   

     na rok 2019. 

 

 



13. Vykurovanie v bývalej MŠ. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že bude potrebné vyriešiť kúrenie v bývalej MŠ, 

nakoľko sme dostali vysoký nedoplatok. V súčasnosti sa nedá regulovať kúrenie 

v každej miestnosti zvlášť a tým sa prekuruje aj tam, kde to nie je potrebné. Termostat je 

teraz umiestnený v klube dôchodcov. Bolo by vhodné vymeniť radiátory za radiátory  

s termostatmi, gamatky alebo navrhnúť iné riešenie. V niektorých miestnostiach sa 

radiátory nedajú uzavrieť, okná nepriliehajú, čím je aj únik tepla. Okrem toho bude 

potrebné riešiť aj statiku steny, ktorá sa opäť pohla.    

 

Uznesenie  číslo :               OZ-35/2019 

    OZ  berie na vedomie podanú informáciu 

 

 

14. SPP.   

 

Starosta obce informoval poslancov, že nás oslovila spoločnosť Innogy, ktorá nám 

ponúka nižšiu cena za energie ako SPP približne o 600,- €. Nakoľko sme v SPP, 

požiadame ich o zníženie sadzby.  

V-elektra nám zaslala rozpis platieb na ďalšie obdobie, pretože predchádzajúcej skončila 

platnosť v decembri 2018.       

 

Uznesenie  číslo :               OZ-36/2019 

    OZ  berie na vedomie podanú informáciu 

 

 

15. Výzva na športoviská. 

 

      Starosta obce informoval poslancov, že dňa 15.01.2019 bola vypísaná výzva na výstavbu 

multifunkčných a detských ihrísk a ich údržbu. Dotačný program Podpora rozvoja športu na 

rok 2019 zahŕňa nasledovné programy:  

a) Výstavba multifunkčných ihrísk -  od 35.000 – do 38.000,- € 

b) Výstavba detských ihrísk – od 8.000 - do   12.000,- € 

c) Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry – od 10.000 – do 20.000,- € 

d) Nákup športovej výbavy – od 3.000 – do 6.000,- €. 

p. Starosta požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či ísť do tohto projektu a na ktorom  

pozemku. Riaditeľka školy by mala záujem o malé ihrisko, avšak na to budeme musieť 

osloviť majiteľov susedných pozemkov, či by boli ochotní odpredať pozemky.  

 

Uznesenie  číslo :               OZ-37/2019 

    OZ  berie na vedomie podanú informáciu 

 

 

16. Poistné zmluvy.  

 

      Starosta obce informoval poslancov so stavom poistných zmlúv. Máme uzatvorených 16 

poistných zmlúv, z ktorých už niektoré nie sú aktuálne a niektoré sú dvakrát, napr. stará 

budova je v starej zmluve a dostavba je v novej a platí aj stará zmluva. P. starosta rokoval 

s p. Pilátom, poisťovacím agentom z Komunálnej poisťovne  a prezreli všetky zmluvy. 

Môžeme požiadať o audit existujúcich poistných zmlúv.  



Uznesenie  číslo :               OZ-38/2019 

    OZ  berie na vedomie podanú informáciu a poveruje starostu obce a p. Iványa  

    s vykonaním auditu. 

 

 

17.  Oznámenie k audítorskej správe. 

 

 Starosta obce informoval poslancov, že sme dostali oznámenie k audítorskej správe 

z Ministerstva financií. Ide o evidenciu splátok za rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

Firma, ktorá nám vykonala práce na verejnom osvetlení postúpila splátky Slovenskej 

sporiteľni, ktoré obec vedie ako úver. Na uvedené oznámenie napísali p. Gremanová 

a hlavná kontrolórka odpoveď.   

 

Uznesenie  číslo :               OZ-39/2019 

    OZ  berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

18.   ČOV.  

 

Starosta obce informoval poslancov, že v januári nám bol avizovaný silný zápach okolo 

čističky odpadových vôd pri bytovkách. Následne sme zistili, že ČOVka bola upchatá 

a taktiež nebola správne udržiavaná. V súčasnosti sme ju úplne vyčistili, bolo tam veľa 

nečistôt, ktoré tam vôbec nepatria a upchali ju. Čistenie sme vykonali spolu s firmou 

Aquatec. Náklady na čistenie sme mali vo výške cca 1.000,- €. Nanovo sme dávkovali 

nové baktérie – enzýmy. Následne bude potrebné vykonať rozbor vody.  Ten je potrebné 

vykonávať raz ročne.  

 

Uznesenie  číslo :               OZ-40/2019 

   OZ  berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

19.  Kotly.  

 

          Starosta obce informoval poslancov, že nám začínajú problémy s kotlom na obecnom 

úrade. Kúrenie na úrade a v kultúrnom dome je ešte stále striedavé. Na športovom ihrisku je 

kotol pokazený. Jeho oprava nás bude stáť približne 1.000,- €. Revízie na kotloch neboli 

vykonávané. Opravy kotlov v nájomných bytoch sme hradili my – ako obec, ale podľa 

nového usmernenia si budú opravy hradiť nájomníci.  

 

Uznesenie  číslo :               OZ-41/2019 

   OZ  berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

20.  Neplatiči v nájomných bytoch. 

 

          Starosta obce informoval poslancov o neplatičoch v nájomných bytoch. Aj napriek 

priebežným upozorneniam máme vysoké nedoplatky. Niektorí nájomníci neplatili z dôvodu, 

že im nebola vrátená časť zábezpeky. Dĺžnikom, ktorí si neplnia svoju povinnosť, ktorá im 

vyplýva z nájomnej zmluvy, bude doručená upomienka k úhrade dlhu.   

 



 

Uznesenie  číslo :               OZ-42/2019 

   OZ  berie na vedomie podanú informáciu.  

 

21 Úprava platov.  

        Starosta obce informoval poslancov, že od januára 2019 sa upravovali platy vo verejnej 

správe, čím, budeme mať vyššie výdavky na obec. Štát nám však navýšil podielové dane.   

Uznesenie  číslo :               OZ-43/2019 

   OZ  berie na vedomie podanú informáciu.  

        

22. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 

        Starosta obce informoval poslancov, že požiadame o preskúšanie a vydanie osvedčenia      

o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti podľa zákona         

č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Epidemiologicky závažná činnosť, na ktorú 

žiadame osvedčenie o odbornej spôsobilosti je pri výkone a úprave pitnej vody a pri obsluhe 

vodovodných zariadení  pitnej vody. Preskúšania sa zúčastnia : starosta obce, Ľudovít Szekács 

a Tibor Bóžing.  

Uznesenie  číslo :               OZ-44/2019 

   OZ  berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

23. Obmedzenie rýchlosti.  

         Starosta obce predložil poslancom návrh na požiadanie Trnavského  samosprávneho 

kraja na povolenie obmedzenej rýchlosti v obci na 30 km/h pre nákladné vozidlá na 7,5 t.           

V susednej obci Mostová taktiež požiadali z dôvodu častého poškodenia hlavnej cesty. Boli 

tam vykonané merania hlučnosti a žiadosti im bolo vyhovené.   

 

    Uznesenie č.  OZ-45/2019 

    OZ vo Vozokanoch poveruje starostu obce, p. Tamása Zupka,  podať žiadosť správcovi    

    cesty č. II/507, aby z podobného dôvodu ako v susednej obci Mostová zabezpečil tabule na     

    obmedzenie rýchlosti pre nákladné vozidlá nad 7,5 t. 

 

24.  Výruby drevín. 

         Starosta obce informoval poslancov, že v minulých rokoch nám bola určená obec 

Tomášikovo v konaní vo výrube drevín. Nakoľko obec Tomášikovo požiadala o určenie inej 

obce, my sme požiadali o obec Mostovú. Niektorí občania obce nás požiadali o výrub 

stromov, ktoré ohrozujú ich majetky. Nakoľko sú stromy na obecných pozemkoch, požiadame 

o výrub obec Mostová.   

Uznesenie  číslo :               OZ-46/2019 

   OZ  berie na vedomie podanú informáciu.  



 

25.  Dohoda s vodárenskou spoločnosťou.  

 

          Starosta obce informoval poslancov, že nás oslovila vodárenská spoločnosť v Šali              

s uzavretím dohody za poskytovanie údajov . Ide o odpis vodomerov a spracovanie zoznamu  

pre ich spoločnosť ako podklady k vypracovaniu faktúr za stočné. V súvislosti s kanalizáciou 

sa p. starosta sťažoval na kanalizačné poklopy. Zo strany vodárov bol prísľub, že 

prekontrolujú poklopy a zistia, či by ich bolo možné zredukovať.   

Uznesenie  číslo :               OZ-47/2019 

   OZ  berie na vedomie podanú informáciu.  

 

26. Rôzne informácie. 

 

- Firmy, ktoré uverejňujú reklamy nás stále oslovujú, aj napriek nášmu nezáujmu, trvajú 

na úhrade faktúr, sú neodbytné – zrušili sme ich – nemáme záujem 

- Zrušili sme predplatné na nepotrebné publikácie 

- V telefónnych spoločnostiach sme zrušili zmluvy, ktoré nie sú aktívne ( tablet, 

rezervný mobil) 

- Kúpili sme televízor na sledovanie kamier 

- Novú tlačiareň 

- Objednali sme nové tabule na označenie budov a menovky 

- Zakúpili sme radlicu na malotraktor 

- Zakúpili  sme chlapom pracovné stroje, na ktoré mali akciu vo výške (1.200,- €) 

- Na elektrickom vedení boli roztrhané káble 

- Upravili sme Web stránku 

-  Dali sme prezrieť starú IT techniku, nefunkčné dame na vyradenie  

- Prehodnotíme ďalšiu spoluprácu s JUDr. Czibulom, s Mgr. Blazsekom a s p. Vidom  

- Ing. Mičáni, bezpečnostný  technik, bude aktualizovať dokumentáciu 

- Za javiskom v kultúrnom dome sme vypratali šatňu 

- Rezbári sú presťahovaní v pivnici ZŠ, kde sme im pripravili priestor ( vypratali a 

vymaľovali) 

- Začiatkom mája nás navštívia hostia  z družobnej obce Pitvaros 

- Oslovili nás s ponukou vytvorenia kolumbária  

- Pre mamičky s deťmi sme vytvorili podmienky na stretávanie sa každú druhú stredu 

- V mesiaci apríl – máj budeme mať kontrolu na registratúru 

- Na dlžobu v Kerektó máme podpísaný splátkový kalendár 

- Pre nefunkčnosť sa Mikroregión Termál pravdepodobne zruší 

- Projekt na cyklotrasu pokračuje, bolo treba zaslať žiadosť o predĺženie zmluvy a 

akceptovali ju 

- Dostali sme dotáciu pre MŠ na kostými vo výške 375,- € 

- Kúpili sme nové knihy do knižnice  

- Dve rodiny nám predbežne ohlásili odchod z nájomných bytov 

  

    Uznesenie  číslo :               OZ-48/2019 

       OZ  berie na vedomie podané informácie.  



27. WIFI pre teba. 

         Starosta obce oslovil poslancov, aby sa vyjadrili, či sa zapojiť do projektu “WIFI pre 

teba”, čo znamená, že v celej obci by bol voľný prístup na internet. Poslanci prehodnotili 

ponuku.  

Uznesenie  číslo :               OZ-49/2019 

            OZ jednohlasne zamietlo realizovať project “WIFI pre teba”. 

 

28. Školská knižnica.   

        Starosta obce informoval poslancov, že ho oslovila riaditeľka ZŠ s návrhom zrušiť 

školskú knižnicu, pretože nemajú na to priestory a knižný fond je zastaralý. Knižky preradíme 

do obecnej knižnice.  

Uznesenie  číslo :               OZ-50/2019 

 OZ jednohlasne schválilo zrušenie školskej knižnice a preradenie do obecnej knižnice.  

 

 

29.  Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-51/2018 

         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 :   Pavlovič Gabriel                 ................................ 

 

               Gurabi  Bálint                     ................................ 

 

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

 

 
 


