
Z á p i s n i c a   
 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa  09.12.2021 

 

 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. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

      Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a 

– za overovateľov : Štefan Huszár a  Imrich Karácsony 

 

 3. Určenie členov návrhovej komisie  

 

- za  členov návrhovej komisie boli určení: Lilla Duba, Ing. Balázs Hoboth a Gabriel 

Pavlovič 

  

 

2. Interpelácia poslancov: 

 

   V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci:  

 

a) p. Pavlovič – navrhol pani Szilvásiovej Anne navýšiť odmenu za cintorínske služby  

b) Ing. Hoboth – informoval sa na kontajnery v cintoríne 

c) Mgr. Gurabi – informoval sa na vývoz plastov na budúci rok -  keďže budú PET fľaše 

a plechovky zálohované  

 

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a) poslanci prehodnotili navýšenie odmeny a rozhodli nasledovne v pomere hlasov: za – 

5 hlasov a dvaja sa zdržali: L. Duba a Ing. B. Hoboth -  navýšenie na 300,- kvartálne 

a plus zvonenie pri pohrebe  

b) v cintoríne máme kontajnery označené na bio odpad a na komunálny odpad, avšak 

občania po sviatkoch nahádzali odpad do kontajnerov bez triedenia, tak to naši  

zamestnanci triedili 

c) od budúceho roka sa budú zálohovať tieto dve komodity, ale zvyšné plasty bude treba 

aj tak odvážať, takže sa budú plasty aj naďalej odvážať ako v súčasnosti.    

 

 

 

 

 

 



3.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

     Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 07.10.2021. 

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-324/2021 

     OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 

 

 

4.  2. úprava rozpočtu.                  

                                      

     P. Gremanová informovala poslancov o úprave rozpočtu k 09.12.2021. Podrobne prečítala 

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

 

      Uznesenie  číslo :                  OZ-325/2021 

      OZ  jednohlasne schvaľuje 2. úpravu rozpočtu k 09.12.2021. 

 

 

5. Stanovisko k viacročnému rozpočtu na roky 2022 – 2024.  

          

      Hlavná kontrolórka obce  prečítala Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Vozokany na roky 2022 – 2024. Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na 

roky 2023 a 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 bolo spracované na základe 

predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023 a 2024 a  k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2022, 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-326/2021 

         OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce. 

 

 

6. Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024. 

 

          P. Gremanová prečítala poslancom návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. 

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-327/2021 

          OZ jednohlasne schválilo rozpočet obce Vozokany na rok 2022 bez  

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

          t.j. 2023 a 2024. 

         

 

7.    Žiadosti o dotácie.   

 

         Na základe VZN o poskytovaní dotácii si na OZ podali žiadosti nasledovné 

organizácie:  

➢ ZO Csemadok – 2.000,- € 

➢ Spoločne za krajšie Vozokany – 1.500,- € 



➢ TJ Družstevník  - futbalové mužstvá 20.595,- € 

➢ TJ Družstevník – Bodybuilding – 1.500,- € 

➢ TJ Družstevník – stolnotenisový klub  - 1.500,- € 

OZ prehodnotilo žiadosti a schválilo dotácie. Žiadosti TJ Družstevník nevyhovelo v plnej 

miere, nakoľko určité položky hradí obecný úrad priamo a v súčasnej dobe je registrované 

mužstvo len dorastu; pre Csemadok a pre organizáciu  Spoločne za krajšie Vozokany tiež 

znížili výšku dotácie s tým, že podľa potreby im bude dotácia navýšená.   

  

         Uznesenie  číslo :               OZ-328/2021 

         OZ jednohlasne schválilo dotácie pre organizácie nasledovne:   

➢        ZO Csemadok  - 1.000,-  

➢        Spoločne za krajšie Vozokany   – 1.000,- €  

➢        TJ Družstevník  - futbalové mužstvo - dorast - 3.000,- €  

➢        TJ Družstevník – Bodybuilding – 1.500,- € 

➢        TJ Družstevník – stolnotenisový klub  - 1.500,- € 

 

 

8.  Žiadosť o odkúpenie pozemku.  

 

     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. 973.  Pozemok sa nachádza pred rodinným domom, ktorý 

je ohradený už desiatky rokov.  Zámer predaja pozemku bol verejnosti zverejnený podľa 

platných predpisov. Na základe neho sme neobdržali žiadnu inú žiadosť okrem p. Bartosa.  

 

                     Uznesenie  číslo :               OZ-329/2021 

      Obecné  zastupiteľstvo vo Vozokanoch v súlade s ustanovením  zákona 

                     č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení jednohlasne schválilo žiadosť  

                     p. Dávida Bartosa, bytom Vozokany, ulica Esterházyovcov č. 355/1 o súhlas       

                     s prevodom majetku Obce Vozokany do vlastníctva žiadateľa podľa  

                     ustanovenia  §9a,  ods. 8, písm e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí -                

                     prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  a to za  cenu  

                         5,55 €/1 m2.  

 

 

5. Návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 

                         

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

2022 s nasledovným zameraním: 

– Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vozokany za rok 2021 

– Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za I. polrok 2022 

– Kontrola uznesení OZ za I. polrok 2022 

– Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení  

            s majetkom obce   

                                  

               Uznesenie  číslo :               OZ-330/2021 

                           OZ jednohlasne schválilo návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 

 

 



 

 

6.  Poverenie JUDr. Perúžeka. 

 

       Starosta obce informoval poslancov, že v obci Čierna Voda pripravujú rozšírenie skládky 

TKO – 6. etapa. Do dnešného dňa sme však nedostali rozhodnutie súdu, ktorým bola výstavba 

pozastavená. Aby v tejto veci mohol konať JUDr. Perúžek, bude potrebné ho tým poveriť. 

Toto poverenie budeme teda riešiť až po obdržaní rozhodnutia súdu.    

 

               Uznesenie  číslo :               OZ-331/2021 

     OZ berie na vedomie podanú správu. 

 

7.  Cenová regulácia.   

 

       Starosta obce informoval poslancov, že sme dostali od Západoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s.  informáciu o navýšení stočného na cenu 1,1157 €/m3.  ZSVS, a.s. tak, 

v súlade so znením tohto rozhodnutia, pristúpi k fakturácii stočného počnúc dňom 1.10.2021. 

V súvislosti s uvedeným je potrebné prehodnotiť výšku stočného pri nájomných bytoch, 

pretože my máme ešte výdavky na spotrebu elektrickej energie na prečerpávacou stanicou 

a jej údržbu.  

 

  Uznesenie  číslo :               OZ-332/2021 

  OZ jednohlasne schválilo výšku stočného na 1,50 €/m3. 

 

 

8.  Odmena kontrolórke obce . 

 

       Starosta obce navrhol poslancom odmenu pre kontrolórku obce vo výške 300,- € 

v čistom. Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky.  

 

  Uznesenie  číslo :               OZ-333/2021 

  OZ jednohlasne schválilo odmenu kontrolórke obce vo výške 300,- € v čistom. 

 

 

9. Výmena technológie na ČS. 

 

      Starosta obce informoval poslancov, že požiadal Prima banku a VÚB o indikatívnu 

ponuku financovania na úver vo výške 30.000.- € na výmenu technológie na čerpacej stanici. 

Prebehlo verejné obstarávanie – vyhrala to firma ProMinent Slovakia s.r.o. z Bratislavy.  

Na výmenu technológie ProMinent - chlóroxidu je už podpísaná zmluva.  

   

 

  Uznesenie  číslo :               OZ-334/2021 

  OZ jednohlasne schválilo úver z Prima banky  vo výške 30.000 € na výmenu 

             technológie na čerpacej stanici a na zakúpenie troch hydrantov.  

 

 



10. Rôzne info:  

 

         Starosta obce informoval poslancov o tom, že: 

 

- verejné obstarávanie na výstavbu nabíjacej elektro-stanice vyhrala  firma Ejoint 

z Bánoviec nad Bebravou,  

- vodozádržné opatrenia, na ktoré sme dostali dotáciu sú už vybudované – na 

najakútnejších miestach sme dali prehĺbiť  jarky a na niektorých miestach odvodnenie 

potrubím; ide o miesta: pred poštou, na ulici Cintorínska pri s.č. 22,   na začiatku ulice 

Štrkovecká 

- nová web stránka je pripravená, len firma Lisa – p. Juríka robí problém s poskytnutím 

prístupových údajov – nechce predať doménu; napísali sme mu list písomne 

- v PPA schálili projekt na chodníky cca 43.500,- € 

 

11.  Diskusia   

 

       p. Duba Lilla informovala poslancov, že miestna základná škola by rada pripravila promo 

video o škole, kde by sa prezentovala a tým by chcela osloviť budúcich prvákov a ich 

rodičov. Najnižšia cena za zhotovenie videa je cca 200 – 250 €.  

 

16.     Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-335/2021 

         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 :   Štefan Huszár                        ................................ 

 

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

 

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


