
Z á p i s n i c a   
 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa  07.10.2021 

 

 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 bolo prítomných 7 

 

 

           1.  Zloženie sľubu.  

 

     Nakoľko sa vzdal svojho poslaneckého mandátu p. Ladislav Pavlovič ku dňu 

29.06.2021 v súlade s § 25, ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení.  Podľa zákona o voľbách č. 180/2014 Z.z., § 192, ods. 1 nastupuje náhradník 

s najväčším počtom hlasov vo volebnom obvode. Keďže dvaja náhradníci mali rovný 

počet hlasov, zasadla volebná komisia a žrebom určila náhradníka, ktorý získa 

poslanecký mandát. Mandát získal p. Štefan Huszár. 

 

  Uznesenie  číslo :               OZ-314/2021 

  Náhradník Štefan Huszár, bytom Vozokany, Hlavná č. 249 zložil zákonom    

  predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

 

            2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

      Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a 

– za overovateľov : Ing.  Balázs Hobot a p. Imrich Karácsony 

 

 3. Určenie členov návrhovej komisie  

 

- za  členov návrhovej komisie boli určení: p. Árpád Ivány, Mgr. Bálint Gurabi a  

p. Štefan Huszár.   

 

 

4. Interpelácia poslancov: 

 

   V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci:  

 

a) – p. Karácsony – pri s.č. 304 vypílili stromy;  je potrebné na tom mieste dať aj hydrant     

                            do poriadku   

- informoval sa, že čo bude s drveným asfaltom, ktorý sa nachádza na konci ulici Horná, 

pretože ten asfalt je už zlepený od slnka 

 

b) -  Ing. Hoboth – informoval sa , že čo  bude s konármi za futbalovým ihriskom; okrem    

    toho niekto cudzí tam doviezol konáre, o ktorom nikto nič nevie 

-  je potrebné riešiť pitnú vodu, pretože je žltá 



c) p. Ivány – miestny rozhlas pre s.č. 48 je ešte stále nefunkčný  

 

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a) – stromy pred s.č. 304 vypílili, pretože ich poškodil kamión, ktorý doviezol drevodom 

   pre p. Šimončiča ; hydrant bude taktiež opravený 

- asfalt mal byť použitý na cyklochodník smerom do Čiernej Vody  

 

b) -  tie konáre tam doviezla dočasne firma, ktorá vypilovala stromy pre lesníkov, oni ich   

   aj odvezú; inak biologický odpad  tam vyvážajú iba p. Szekács a p. Hobot    

-  teraz hasiči pretláčali a čistili vodovodné potrubia; tri hlavné hydranty sa nepodarili 

otvoriť  

 

c) miestny rozhlas bol na podnet opravený, čo potvrdil p. Szekács;  bude ho musieť 

znova skontrolovať 

 

 

5.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

     Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 29.06.2021. 

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-315/2021 

     OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 

 

 

6. Veterná energia.    

 

      Na zasadnutí OZ bol prítomný Mgr. Jiří Přikryl, projektový manažér spoločnosti W.E.B. 

Větrná Energie s.r.o.  so sídlom Ríšova 21, Brno, ktorý urobil poslancom prezentáciu 

o možnej výstavbe veterných elektrární v katastri Vozokany. Poskytol propagačný materiál a  

v kocke vysvetlil zámer výstavby.  

 

 

  Uznesenie  číslo :               OZ-316/2021 

              OZ berie na vedomie informácie o zámere firmy spoločnosti W.E.B. Větrná Energie  

              s.r.o.  a vyjadrila svoj pozitívny postoj k zámeru výstavby. 

 

 

7. Vysporiadanie pozemku.  

 

      Na OZ si podali žiadosť o odkúpenie - vysporiadanie pozemku p. Otto Bartos a manž. 

Magdaléna, bytom Vozokany, Esterházyovcov č. 355/1. Ide vlastne o vysporiadanie 

pozemku, ktorý si žiadatelia odkúpili v roku 1992 o čom svedčí doklad o zaplatení. 

Vzhľadom na organizačné zmeny ( štátny notár, kataster) zostal  pozemok neprepísaný na 

nových vlastníkov. Ide o pozemok parcely registra „C“, par.č. 126/2, o výmere 48 m2 , v k.ú. 

Vozokany, vedený na LV č. 464.  Žiadatelia v tomto roku zistil, že pozemok nie je prepísaný 

na ich meno.   Tento stav sme konzultovali s obecným právnikom JUDr. Peružekom, ktorý 

nám odpísal, že Správa katastra posudzuje zmluvu o prevode vlastníctva obce podľa súčasnej 

právnej úpravy. Po účinnosti zákona č. 258/2009 Z.z., t.j. od 1.7.2009 obce a mestá môžu 



prevádzať nehnuteľnosti len  v súlade so súčasnou právnou úpravou.  Vykonať prípravu 

podkladov  a podať návrh na vklad do katastra – termín do 31.12.2021. 

 Uznesenie  číslo :               OZ-317/2021 

 OZ v počte hlasov za – 6 a 1 proti schválilo odpredaj pozemku  parcely registra „C“,         

            par.č. 126/2, o výmere 48 m2 , v k.ú. Vozokany, vedený na LV č. 464 podľa  

            zák. č. 138/1991 Zb., § 9a , ods. 8, písm. b) vo výške 2,- € za 1 m2.  

 Dôvod hodný osobitného zreteľa je taký, že pán Otto Bartos s manželkou Magdalénou  

            už zaplatili kúpnu cenu v minulosti, preto cena je 2 € za jeden m2. 

 

 

8. Žiadosť.   

 

            Na OZ si podal žiadosť o odkúpenie pozemku p. Dávid Bartos, bytom Vozokany, 

Esterházyovcov č. 355/1. Ide o pozemok parcely registra „C“,  par.č. 316/10, o výmere 45 m2, 

v k.ú. Vozokany, vedený na LV č. 464.  Pozemok sa nachádza pred rodinným domom, ktorý 

je ohradený už desiatky rokov.   

 

Uznesenie  číslo :               OZ-318/2021 

 OZ prehodnotilo žiadosť a jednohlasne schválilo zámer predať pozemok parcely  

            registra „C“,  par.č. 316/10, o výmere 45 m2, v k.ú. Vozokany, vedený na LV č. 464. 

 

 

9. Rôzne:  
 

A) Súdne pojednávanie. 

 

             Starosta obce informoval poslancov, že bol v Trnave na súdnom pojednávaní 

ohľadom rozšírenia skládky v Čiernej Vode. Spolu s ním boli aj starostovia obcí Mostová 

a Čierny Brod a obecný právnik JUDr. Peter Peružek.  Ako obec sme nesúhlasili s rozšírením 

skládky pre negatívny dopad na životné prostredie. Súd nám vyhovel.  

 

 Ešte jedno pojednávanie nás čaká 02.12.2021 v Dunajskej Strede. Sťažnosť podali 

konatelia denného stacionára DOMUS v Jahodnej z dôvodu neuhradenia faktúr za pobyt  

našich občanov v ich zariadení.  

 

Uznesenie  číslo :               OZ-319/2021 

 OZ berie na vedomie podané informácie. 

 

 

B) Dodávka plynu. 

 

             Starosta obce informoval poslancov, že nás oslovila ANSVO s.r.o., ktorá nám 

ponúkla uzavretie kumulovanej zmluvy na dodávku plynu. Ide o zlúčenie viacerých obcí do 

jednej zmluvy a tým by sme mali nižšiu cenu plynu. Avšak ceny pôjdu hore, takže 

pravdepodobne ani táto spoločnosť nám nebude vedieť zaručiť nižšiu cenu dodávky plynu.  

 



Uznesenie  číslo :               OZ-320/2021 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu a rozhodlo sa zostať pri starom dodávateľovi.    

 

C) Územný plán obce. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že bol v Trnave za Ing. Krupovou, ktorú chcel osloviť na 

zapracovanie zmien v územnom pláne obce Vozokany. Na kontaktnej adrese ju nenašiel, 

telefón neberie, takže ju ešte skúsime kontaktovať prostredníctvom e-mailu.  Firma Chyžbet 

SK s.r.o. nás tlačí do vykonania zmien, pretože plánuje otvorenie novej obytnej ulice.  

 

Uznesenie  číslo :               OZ-321/2021 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

D) Vodovod. 

 

 Starosta obce informoval poslancov, že sme podali projekt na Envirofond na obnovu 

čerpacej stanice. Je potrebné prerobiť chlórovanie z plynného na kvapalný – chlór oxid, 

pretože tento stav je už dosť kritický. Takéto zariadenie bol pozrieť v obci Tomášikovo, kde 

ho používajú a dostali kontakt na firmu, ktorá im ho montovala. Zástupca firmy bol pozrieť 

našu ČS. Výmena technológie chlórovania by bola vo výške približne 10.000,- €. Okrem toho 

je potrebné vymeniť aj zvyšnú technológiu, ktorá je zastaralá a cena tej je približne 20.000,- 

€. Ani tieto zmeny by nezaručili, že voda bude kvalitnejšia. Starosta obce informoval 

poslancov, že ho oslovili z Prima banky a ponúkli úver s 0,5 % úrokom.        

 

Uznesenie  číslo :               OZ-322/2021 

 OZ jednohlasne schválilo výmenu technológie na chlór z vlastných prostriedkov a na  

            obnovu zvyšnej technológie si požiadať o úver vo výške 20.000,- €.     

 

 

 

10. Rôzne info:  

 

         Starosta obce informoval poslancov o tom, že: 

 

- z krízového fondu nám poskytli sumu 3.000,- € na vodozádržné opatrenia 

- v rámci projektu sme dostali 12.367,- € na výstavbu dobíjacej stanice pre 

elektromobily 

- projekt  na chodníky sme doplnili podľa požiadaviek 

- na spoluprácu s Pitvarosom sme dostali v prepočte 3.800,- € 

- robíme projekt na obnovu kuchyne v kultúrnom dome a na javisko, ozvučenie, na 

zakúpenie stoličiek a stolov 

- v lete sa konali v ZŠ dva týždne letné tábory, na ktoré sme dostali 1.300,- € a 2.000,- € 

- úspešne dopadol retro-gastro festival 

- z Interregu nám schválili približne 19.000,- € na akcie pre hasičov, z čoho sme 

zakúpili 2 stany, pivné sety, zahmlievač na komáre; po vyúčtovaní nám financie 

poukážu na účet 



- slávnostné odovzdanie mikrobusu sa konať nebude; využívame ho na prepravu žiakov, 

športovcov, hasičov a pre potreby obce  

- kontajnery na šatstvo budú premiestnené na zberný dvor, pretože niektorí občania 

z nich vyberajú šatstvo a robia okolo nich neporiadok 

- zakúpili sme lešenie  

- do ZŠ sme od septembra prijali asistentku učiteľa Vivien Szabovú, na ktorú nám  

MŠ SR poukazuje finančné prostriedky  

- dostali sme ponuku na vybudovanie urnového miesta  

- a taktiež na zriadenie novej webovej stránky, kde poslanci navrhli osloviť firmu 

Alphabet ( online obce )    

 

 

11.     Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-323/2021 

         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 :   Ing. Balázs Hoboth               ................................ 

 

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

 

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


