
Z á p i s n i c a   
 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 07.12.2018 

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

  

 

            Zasadnutie otvoril a viedol doterajší  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. Imrich Karácsony  a  p. Csaba Hobot 

 

 

      2.  Výsledok volieb. 

 

                 Mgr. Veronika Sláviková, predsedkyňa miestnej volebnej komisie oboznámila 

prítomných s výsledkami volieb. 

 

             

            3. Zloženie sľubu starostu a poslancov OZ.     

 

                Mgr. Veronika Sláviková prečítala znenie sľubu starostu. Tamás Zupko zložil sľub a 

podpísal ho. Mgr. Mikuláš Tončko – bývalý starosta obce odovzdal novozvolenému starostovi 

po zložení a podpísaní sľubu insígnie obce a odovzdal mu vedenie zasadnutia. Novozvolený 

starosta obce si prevzal  Osvedčenie o zvolení za starostu obce . 

                Polanci OZ zložili sľub, ktorý podpísali a prevzali si  Osvedčenie o zvolení za 

poslancov. 

 

                Uznesenie číslo:          OZ-1/2018 

 

                Obecné zastupiteľstvo vo Vozokanoch 

    

                A)  b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

                B)   k o n š t a t u j e ,   ž e    

 

1. novozvolený starosta obce Tamás Zupko zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 



poslanca obecného zastupiteľstva:    Mgr. Bálint Gurabi 

                   Csaba Hobot 

        Ing. Balázs Hoboth 

                   Árpád Ivány 

        Imrich Karácsony 

        Gabriel Pavlovič 

        Ladislav Pavlovič  

 

  

 4. Určenie členov návrhovej komisie a členov mandátnej komisie.     

 

– za  členov návrhovej boli určení : Árpád Ivány, Ladislav Pavlovič a  

Mgr. Bálint Gurabi 

 

– za členov mandátnej komisie boli určení: Helena Gremanová a Mgr. Veronika 

Sláviková 

 

 

 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.       

 

           Starosta obce prečítal poslancom program ustanovujúceho zasadanutia a opýtal 

sa, či ho chcú rozšíriť o nejaké body rokovania. 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu novozvoleného OZ 

6. Vystúpenie starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

8. Poverenie zástupcu starostu obce 

9. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený sobášiť 

11. Zriadenie komisií, náplň ich práce, voľba predsedov a členov 

12. Určenie platu starostu obce 

13. Prerokovanie a schválenie 3. úpravy rozpočtu obce na rok 2018 

14. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu  rozpočtu obce na roky 2019-2021 

15. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na roky 2019 – 2021 

16. Rôzne 

17. Schválenie uznesení 

18. Diskusia 

19. Záver  

 

 Uznesenie číslo:          OZ-2/2018 

 OZ jednohlasne schválilo program ustanovujúceho zasadnutia bez doplnenia. 

 

 



 6. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie OZ. 

 

                OZ prerokovalo poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie OZ 

v prípadoch § 12, ods. 2 prvá veta, ods. 3, tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.   

 

 Uznesenie číslo:          OZ-3/2018 

 Obecné zastupiteľstvo vo Vozokanoch poveruje poslanca Ladislava Pavloviča 

            zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12,         

            ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona                             

            č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

 7. Poverenie zástupcu starostu obce. 

 

     Starosta obce informoval poslancov OZ, že  vykonávaním funkcie zástupcu starostu 

obce poveril p. Imricha Karácsonya. 

 

     Uznesenie číslo:          OZ-4/2018 

     OZ vo Vozokanoch berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

 8.  Určenie platu starostu obce. 

 

     Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so zákonom č. 253/1994 Z.z.  

v znení neskorších predpisov s platovými podmienkami. 

 

       Uznesenie číslo:          OZ-5/2018 

       OZ vo Vozokanoch  schválilo v počte hlasov : - za 6 – Karácsony Imrich, Hobot      

                  Csaba, Mgr. Gurabi Bálint, Pavlovič Ladislav, Ing. Hoboth Balázs, Pavlovič   

                  Gabriel   

            -  proti – 1 – Ivány Árpád 

      plat starostovi obce  v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o postavení a  

      platových pomeroch starostov obcí a primátorov  miest v znení neskorších  

      predpisov vo výške 954,00 €  x  2,2 (koeficient) = 2.099,- €  + 

                         - zvýšenie o 10 %  =  209,90 €;  čo činí plat mesačne 2.308,90 €. 

 

 

            9. Určenie sobášiacich. 

 

     Za sobášiacich boli navrhnutí: p. Tamás Zupko  a p. Imrich Karácsony. 

 

     Uznesenie číslo:          OZ-6/2018 

     OZ jednohlasne schválilo za sobášiacich  p. Tamása Zupka  a p. Imricha 

                Karácsonya. 

 

 

 

 

 



                 10. Vzorové podpisy pre banky. 

 

  Starosta obce predložil poslancom na schválenie osoby, ktoré môžu kolektívne 

disponovať s účtami  vo  VÚB banke, Prima banke, Slovenskej sporiteľni a OTP banke.    

 

                Uznesenie číslo:          OZ-7/2018 

     OZ jednohlasne schválilo osoby, ktoré môžu kolektívne disponovať s účtami           

                           vo  VÚB Banke Prima banke, Slovenskej sporiteľni a OTP a to:  

                                                                Tamás Zupko – starostu obce  a 

                                                                Helena Gremanová – účtovníčku obce 

                              Imrich Karácsony – zástupcu starostu   

               

 

                 11. Zriadenie obecných komisií. 

 

            Starosta obce  a poslanci sa zhodli na  zriadení nasledovných komisií : 

     a)  finančnú a rozvoj obce 

                b)  školskú a  kultúru 

     c)  sociálnu a mediálnu 

                d)  KOVP 

     e)  životné prostredie a výstavbu 

     f)  šport a mládež 

     g) na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov 

 

         Uznesenie číslo:          OZ-8/2018 

                    OZ sa uznieslo na zvolení predsedov a členov komisií nasledovne: 

       

      a)  finančnú a rozvoj obce   -  predseda:  Mgr. Bálint Gurabi 

                                                              - členovia:   Vojtech Vajda ml.  

       Balázs Karika 

       Ing. Aneta Forrová 

       Ing. Balázs Hoboth 

                 

      b)  školskú a  kultúru   -   predseda:  Csaba Hobot     

           -  členovia:   Erika Hobot,  

          Árpád Ivány 

          PaedDr. Ildikó Karácsonyová 

          Mgr. Tibor Karika 

 

      c)  sociálnu a mediálnu  –   predseda: Árpád Ivány 

             -   členovia:  Mgr. Bálint Gurabi 

             Gabriel Pavlovič  

 

                 d)  KOVP  -   predseda:  Pavlovič Gabriel 

   -  členovia :  Ladislav Pavlovič 

             Imrich Karácsony 

              

      e)  životné prostredie a výstavbu  -   predseda: Ladislav Pavlovič 

      -   členovia:  Ing. Pavol Hobot 

                Peter Balázs   



                Vojtech Vajda ml. 

                Gábor Tóth 

                František Cződör 

 

      f)  šport a mládež  –   predseda: Ing. Balázs Hoboth 

              Mgr. Bálint Gurabi 

 

      g) na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov 

                     - predseda: Imrich Karácsony   - SMK - MKP 

           - členovia:  Mgr. Bálint Gurabi - NEKA 

       Ladislav Pavlovič  - SMK - MKP 

        

         Každá komisia si v dohľadnej dobe vypracuje plán práce. 

 

  

   12.  3. úprava rozpočtu. 

 

             P. Gremanová informovala poslancov o úprave rozpočtu k 07.12.2018. 

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

pripomienky.   

 

            Uznesenie  číslo :                  OZ-9/2018 

                        OZ  jednohlasne schvaľuje 3. úpravu rozpočtu k 07.12.2018. 

 

 

       13.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Vozokany na rok   

                     2019. 

 

          Hlavná kontrolórka prečítala Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Vozokany na 

rok 2019 a viacročnému rozpočtu na roky 2020 a  2021. Odborné stanovisko k návrhu 

viacročného rozpočtu obce na roky 2020 a 2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 bolo 

spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 a 2021 

a  k návrhu rozpočtu obce na rok 2019, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona  

č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. 

 

        Uznesenie  číslo :                  OZ-10/2018 

         OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce. 

 

      

              14.   Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021. 

 

            P. Gremanová prečítala poslancom návrh rozpočtu obce na roky 201 – 2021. 

Informovala ich o podkladoch, na základe ktorých je zostavený návrh rozpočtu na uvedené 

roky.   Poslanci prerokovali návrh a  pripomienky k nemu nemali. 

 

          Uznesenie  číslo :                  OZ-11/2018 

           OZ jednohlasne schválilo rozpočet obce Vozokany na rok 2019 bez  

                      programového rozpočtu a berie na  vedomie rozpočet obce na ďalšie dva roky  

                      t.j. 2020 a 2021 



               15.  Rôzne: 
 

                       A)  Plán kontrolnej činnosti.         

                          

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

I. polrok 2019 s nasledovným zameraním: 

– Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vozokany na rok 2019 

– Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za II. polrok 2018 

– Kontrola uznesení OZ za II. polrok 2018 

– Kontrola vybavovania sťažností a petícií   

                                  

               Uznesenie  číslo :               OZ-12/2018 

                           OZ jednohlasne schválilo návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. 

 

 

          B)  Renovácia MŠ. 

 

     Starosta obce informoval poslancov, že  práce na renovácii materskej školy, 

na ktoré sme dostali dotáciu sú ukončené. Je potrebné vykonať ešte vyúčtovanie do 

31.03.2019. Renovácia prebehla v objeme poskytnutých finančných prostriedkov, aj napriek 

tomu, že ešte by bolo potrebné obnoviť napr. vybavenie školskej jedálne. Podľa možností 

a vyhlásení výziev si podáme nový projekt na vynovenie školskej jedálne.  

 

   Uznesenie  číslo :               OZ-13/2018 

    OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

         C)  Zberný dvor.  

                

               Starosta obce informoval poslancov, že výstavba zberného dvora je ukončená. 

Hygiena si vyžaduje vykonať meranie hluku kvôli drvičke betónu. Niektoré zariadenia už 

máme k dispozícii  ako napr. vŕtacie a búracie kladivo na betón, vybavenie unimobunky 

počítačovou technikou, váhou, stolom. Traktor nám dodajú v polovici februára 2019. Projekt 

by sme mali ukončiť do marca 2019. Budeme musieť vypracovať prevádzkový poriadok.       

 

              Uznesenie  číslo :               OZ-14/2018 

    OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

        D)  Plán zasadnutí OZ.   

 

   Starosta obce oslovil poslancov, aby sa vyjadrili k plánu zasadnutí OZ a to čas 

a hodinu zasadnutí.  Poslanci navrhli zasadať 1 x za dva mesiace so začiatkom o 18.00 hod. a 

+  podľa potreby.  Pozvánky budú zasielané e-mailom a taktiež zverejňované na internetovej 

stránke obce.      

 

   Uznesenie  číslo :               OZ-15/2018 

    OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 



 E)  Obecné noviny.  

 

       Za vydávanie obecných novín je zodpovedný p. Árpád Ivány - predseda sociálnej 

a mediálnej komisie. Starosta obce požiadal poslancov, aby podľa možnosti prospievali 

svojimi článkami a príspevkami aj  na webovú stránku obce.  

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-16/2018 

      OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

 F)  Žiadosť.  

 

       Starosta obce prečítal žiadosť  o vyjadrenie k investičnému zámeru od spoločnosti 

NEVITEL, a.s. z Dunajskej Stredy. Stavebníkom je  Slovak Telekom, a.s. Bratislava, 

zastúpená spološnosťou  NEVITEL, a.s.  Vyjadrenie sa týka projektu  k stavbe:  

16 F F2BTS GA VOZ Vozokany, stožiar – na pozemkoch reg. KN-C, parc.č. 236/1, 417/1, 

417/2, 1570 v k.ú. Vozokany a reg. KN-E, par.č. 447, 575, 563 v k.ú. Vozokany. Účelom 

stavby je zabezpečiť optické pripojenie existujúcej bázovej stanice v k.ú. Vozokany, 

označenej názvom GA_VOZ, pomocou multirúry DB4x12mm s 12  vláknovým optickým 

mikrokáblom. Projektovaná stavba sa pripája na existujúcu optickú sieť. Zemný výkop 

povedie od existujúcej BTS cez zeleň a poľnú cestu, po križovaní cesty III. tr.  sa v poli napojí 

na existujúci optický kábel. Starosta obce predložil poslancom k nahliadnutiu priložené 

doklady k žiadosti.       

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-17/2018 

      OZ jednohlasne schválilo žiadosť za podmienky zriadenia vecného bremena.  

 

 

 G) Limit na nákup.  

 

      Starosta obce oslovil poslancov, aby schválili limit na akútny nákup tovaru – 

zariadenia, napr. zakúpenie čerpadla pri havárii na ČS a pod. O nákupe budú poslanci 

následne informovaní.  

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-18/2018 

      OZ jednohlasne schválilo limit vo výške do 2.000,- €. 

 

 

 H) Nájomné byty.  

 

      Starosta obce informoval poslancov, že sa uvoľní nájomný byt po Adriánovi 

Szekácsovi. Podľa podmienok, ktoré si určila obec pri prideľovaní bytov a podľa žiadostí 

navrhol poslancom byt prideliť Michaele Szekácsovej s rodinou.   

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-19/2018 

      OZ jednohlasne schválilo pridelenie bytu Michaele Szekácsovej.  

 

 

 

 



            I)  Zimná údržba. 

             

                 Starosta obce informoval poslancov, že podľa cestného zákona § 9, ods. 1, 2, 3 je 

za   zjazdnosť  ciest a miestnych komunikácií bez prieťahov povinný odstraňovať ich správca 

– teda obec. Na udržiavanie  zjazdnosti prípadne schodnosti možno používať  posypové 

materiály v súlade s osobitnými predpismi a len tam, kde je to nevyhnutne potrebné.  Sme 

v situácii, že v prípade zasneženia miestnych komunikácii sme povinní ich udržiavať 

v schodnosti, čo pri kapacite dvoch zamestnancov a bez vybavenia techniky je to prakticky 

nemožné. Z toho dôvodu apeloval na poslancov, aby občanov viedli k pochopeniu.  

                  

     Uznesenie  číslo :               OZ-20/2018 

      OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

 J)  Stavebné pozemky. 

 

      Starosta obce informoval poslancov, že stavebné pozemky v obci už skoro nie sú, 

a je záujem o výstavbu, preto je potrebné zamyslieť sa nad vytvorením nových parciel. P. Vida 

vybavuje vysporiadanie pozemkov pri ihrisku, čo je však veľmi zdĺhavý proces. Firma 

Chyžbet predáva pozemok, bolo by ich vhodné osloviť so záujmom o odkúpenie časti 

pozemku a vytvoriť tam ulicu. P. Pipíš Dušan oslovil poslancov so zámeroch predať jeho 

rodinný dom s príslušenstvom. P. starosta navrhol uzavrieť s ním predkúpnu  zmluvu.  

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-21/2018 

      OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

 K) Vianočné balíčky.  

 

      Starosta obce pripomenul poslancom, že obec každoročne pred Vianocami 

navštevuje našich starších a chorých spoluobčanov pripútaných na lôžko. Z toho dôvodu   

oslovil predsedu sociálnej komisie, aby si určili kritéria koho navštíviť.  Do budúcna by bolo 

vhodné usporiadať posedenie pre všetkých seniorov v obci – napr. pri príležitosti Mesiaca 

úcty k starším.  

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-22/2018 

      Poslanci na návrh sociálnej komisie ponechávajú kritéria podľa vlaňajšieho roka,  

      t.j. seniori umiestnení v zariadeniach pre seniorov, ťažko chorí a pripútaní na lôžko  

                 a všetci seniori nad 90. rokov.   

 

 

 L)  Retro-gastro festival. 

 

       Starosta obce informoval poslancov, že termín na retro-gastro festival je určený na 

27.7.2019. Navrhol, aby poslanci  pouvažovali nad tým, či ho obec usporiada spoločne so 

športovcami ako v minulom roku. Je to pekná akcia, ktorú si občania a návštevníci obľúbili.   

 

      Uznesenie  číslo :               OZ-23/2018 

       OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 



 M) VZN č. 1/2018 o daniach a poplatkoch. 

 

                 Starosta obce predložil poslancom návrh VZN o daniach a poplatkoch na rok 2019. 

Vo VZN na budúci rok neboli navrhnuté žiadne zmeny.  

 

                  Uznesenie  číslo :                OZ-24/2018 

                  OZ  jednohlasne schválilo VZN o daniach a poplatkoch na rok 2019. 

 

 

 

 

                  16.   Návrh na uznesenie 

 

                         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

                         Uznesenie  číslo :          OZ-25/2018 

                          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 :   Karácsony                           ................................ 

 

               Hobot                                  ................................ 

 

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

 
 


