
Z á p i s n i c a   
 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 10.03.2020 

 

 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. Pavlovič Ladislav a Karácsony Imrich  

 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie  

 

– za  členov návrhovej komisie boli určení : Mgr. Gurabi Bálint, , Pavlovič       

                                                                    Gabriel,  Ivány Árpád 

 

               3. Interpelácia poslancov: 

 

        V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci:  

a) p. Pavlovič G. – na cyklotrase od Ostrovnej ulici zasahujú korene do asfaltu a porasty  

                       zasahujú do chodníka, bolo by to potrebné upratať  

- ešte aj ostatné spomaľovače treba znížiť 

- bolo by vhodné vybudovať kompostovisko 

- navrhol umiestniť jedno osvetlenie k bývalej MŠ 

- informoval sa na pozemok p. Pipíša Dušana  

- kedy sa budú predlžovať nájomné zmluvy na byty 

 

b) p. Karácsony – na zberný dvor dať jeden krytý kontajner na papier a ak uvidíme na 

zberných státiach, že sú papiere položené pri kontajneroch, tak ich preniesť na zberný 

dvor, aby po obci nebol neporiadok 

- na hornej ulici chce osadiť jedno osvetlenie na mieste, kde sa otáčajú autá, pretože sa 

tam stretávajú „cudzie autá“ a „obchodujú“.  

 

c) p. Gurabi – informoval, že na niektorých miestach – aj jemu neodviezli plasty; 

navrhol vypovedať zmluvu s  firmou ADAX a požiadať firmu  FCC, aby odvážala aj 

plasty.  

 

d) Hoboth B. – na prístrešok pri obecnom úrade treba urobiť nový poter dreva 

 

 



Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a) - zeleň vedľa cyklotrasy budeme upravovať 

- budeme v tom pokračovať 

- požiadame životné prostredie o vydanie povolenia na zriadenie kompostoviska do 

100t, pretože prevoz bio odpadu firmou FCC je finančne nákladný   

- je to možné  

- oslovili sme p. Balajovú žijúci v Českej republike  – spolumajiteľku nehnuteľnosti, 

ktorá robí problémy s predajom, aby si prišla upratať svoju nehnuteľnosť. Odpísala 

nám, že väčšinový podielnik je p. Pipíš Dušan, nech si to uprace on. Poslanci navrhli 

urobiť kúpnopredajnú zmluvu na nehnuteľnosť a ísť za ňou do Česka.   

- zmluvy  budeme predlžovať v júni 

 

b) požiadame ešte o jeden kontajner na papier a dozrieme na to, aby sa nezbierali papiere 

vedľa kontajnerov  

 

c) vo vreciach sa pravdepodobne nachádzajú plasty, kvôli ktorým ich nezobrali ; s firmou 

ADAX máme uzavretú zmluvu s ročnou výpovednou lehotou  

 

d) prístrešok natrieme novým poterom, už je to naozaj potrebné 

  

 

4.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

     Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 22.01.2020. 

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-168/2019 

                 OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 

 

 

5. Správa o kontrolnej činnosti. 

 

         Starosta obce prečítal   správu o kontrolnej činnosti  za rok 2019 – kontrolu plnenia 

príjmov a výdavkov.  Poslanci k správe nemali žiadne dotazy. 

 

Uznesenie  číslo :                    OZ-169/2020 

            OZ  berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019. 

 

 

             6.   Rozbor hospodárenia.  

       

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

roka 2019. Poslancov podrobne informovala o príjmoch a výdavkoch. K hospodáreniu neboli 

žiadne dotazy. 

 

           Uznesenie  číslo :           OZ-170/2020 

                       OZ  berie na vedomie hospodárenie za obdobie do konca roka 2019. 

 



 

   7.  1. úprava rozpočtu. 

 

             P. Gremanová informovala poslancov o úprave rozpočtu k 10.03.2020. 

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

pripomienky.   

 

            Uznesenie  číslo :                  OZ-171/2020 

                        OZ  jednohlasne schvaľuje 1. úpravu rozpočtu k 10.03.2020. 

 

 

8. Logistické centrum.   

 

    Starosta obce prečítal poslancom Rozhodnutie Okresného úradu Galanta, odb. starostlivosti 

o životné prostredie, v ktorom je zapracovaná aj požiadavka obce Vozokany ktorú sme zaslali 

listom č. 612/2019 dňa 17.12.2019 k zámeru výstavby ligistického centra „CARGO GROUP, 

SLOVAKIA, s.r.o.“.   

 

            Uznesenie  číslo :                  OZ-172/2020 

             OZ berie na vedomie prečítanú informáciu.  

 

 

9. Územný plán obce Čierna Voda. 

 

    Starosta obce prečítal poslancom list od Okresného úradu v Galante, odboru starostlivosti 

o životné prostredie týkajúci sa strategického dokumentu „Územný plán obce Čierna Voda – 

Zmeny a doplnky č. 3“.  V spise sú uvedené požiadavky, ktoré musí obec Čierna Voda splniť. 

 

 Uznesenie  číslo :                  OZ-173/2020 

             OZ berie na vedomie prečítanú informáciu.  

 

 

10.  Hodové miesta.  

 

       Starosta obce prečítal poslancom dve žiadosti. Jedna od p. Jozefa Sameša je  o povolenie 

umiestiť lunapark v obci. A druhá je o povolenie predaja trdelníkov, cukrovej vaty, balónov, 

hračiek, jadierok ... . Ani jeden neuviedol, či sa jedná o obecné hody, alebo retro-gastro 

festival.  Ak by mali záujem predávať počas festivalu, budú musieť požiadať konkrétne na 

túto akciu. Na hody nevieme poskytnúť iný obecný pozemok ako pri Veľkom kríži. 

   

 Uznesenie  číslo :                  OZ-174/2020 

             OZ berie na vedomie prečítanú informáciu. 

 

 

 

 

 

 



11. Stanovisko pre DSS.   

 

      Starosta obce prečítal poslancom list od DSS pre dospelých v Košútoch týkajúci sa vízie 

deinštitucionalizácie/transformácie DSS  pre dospelých v Košútoch. Požiadali o súčinnosť 

a o oznámenie, či v našej obci máme voľné pozemky alebo prebytočný majetok ( nevyužité 

budovy ), ktoré by sme im vedeli poskytnúť na predaj na účely ich projektu s možným 

využitím na výstavbu rodinných domov alebo rekonštrukciu objektov.    

 

 Uznesenie  číslo :                  OZ-175/2020 

 Obec nevie ponúknuť žiadnu prebytočnú obecnú budovu ani voľný obecný pozemok,  

            len ak súkromné nehnuteľnosti – pozemky alebo bývalú reštauráciu Queen.  

  

 

12. Návrh na vyradenie.  

 

      Základná škola s VJM vo Vozokanoch podala návrh na vyradenie a likvidáciu hmotného 

majetku- inventárnych predmetov, ktoré sú nekompletné, fyzicky, či morálne opotrebované.  

Hmotný majetok je v celkove sume 6.882,74 €.  

 

 Uznesenie  číslo :                  OZ-176/2020 

 OZ jednohlasne schválilo návrh na vyradenie a likvidáciu hmotného majetku.  

 

 

13. Prevádzkový poriadok pre pohrebisko.   

 

     Starosta obce prečítal poslancom  Prevádzkový poriadok pohrebiska,  ktorý bolo potrebné 

upraviť na základe zmeny zákona o pohrebiskách  a to evidencia hrobov a evidencia 

dokumentácie. 

 Uznesenie  číslo :                  OZ-177/2020  

            OZ jednohlasne schválilo Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce  

            Vozokany. 

 

  14.  Návrh na cenník pohrebných služieb. 

 

         Starosta obce prečítal poslancom návrh cenníka pohrebných služieb. Poslanci nemali 

k návrhu výhrady.  

 

 Uznesenie  číslo :                  OZ-178/2020  

            OZ jednohlasne schválilo cenník pohrebných služieb.  

 

 

 

 

 

 

 



15. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska.  

  

     Starosta obce prečítal poslancom návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území 

obce Vozokany. Obec týmto VZN určuje šírku ochranného pásma pohrebiska od hranice 

pozemku pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom 

pásme a činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu 

 

 Uznesenie  číslo :                  OZ-179/2020  

 OZ jednohlasne schválilo VZN o ochrannom pásme pohrebiska.  
              

 

 

15. WIFI 4EU 

 

     Starosta obce oslovil poslancov, aby sa vyjadrili, či sa zapojiť do projektu “WIFI 4EU. 

Obce a mestá majú možnosť získať financie na vybudovanie verejných a bezplatných WiFi 

zón. Poslanci prehodnotili ponuku. Starosta obce ich informoval, že ho oslovili už viarerí 

občania, že prečo v obci nie je verejná WIFI. S ponukou nás oslovili aj firmy Consulting a 

Max network.   

 

Uznesenie  číslo :               OZ-180/2020 

            OZ jednohlasne zamietlo realizovať project “WIFI 4EU”. 

 

 

16.  VO hasičská zbrojnica. 

   Starosta obce informoval poslancov, že nám už boli poukázané finančné prostriedky 

na účet na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. V súčasnej dobe prebieha výberové konanie. Už 

máme nejaké ponuky od zhotoviteľov.  

 

Uznesenie  číslo :               OZ-181/2020 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

18.  Výstavba prečerpávacej stanice. 

 

        Starosta obce informoval poslancov, že tu bol p. Pulen, ktorý si prezrel miesto výstavby. 

Dnes nám bolo oznámené, že sme neohlásili pamiatkového úradu v Trnave začatie výstavby, 

preto budeme musieť čakať týždeň.   

 

Uznesenie  číslo :               OZ-182/2020 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

 

 



19.     Obecný časopis  

 

          S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami sa starosta obce informoval , či vydáme ďalšie 

číslo obecného časopisu – jarné číslo. Poslanci ho informovali, že sa už texty pripravujú. 

Navrhli ho vydať v jednoduchej úprave, bez vyššej kvality, nakoľko občania čítajú texty  a  

kvalitu spracovania nevedia aj tak rozlíšiť.  Týmto by boli výdavky na zhotovenie časopisu 

nižšie. Patronát nad zhotovením časopisu si berie poslanec Hoboth Balázs. 

 

Uznesenie  číslo :               OZ-183/2020 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

 

 

20.    Rôzne info:         

 

         Starosta obce informoval poslancov o tom, že: 

- do školy sme nakúpili repasované počítače 

- v nedeľu bolo stretnutie s nájomníkmi bytov – 2 byty budú v krátkej dobe uvoľnené, 

zatiaľ nám nikto nevypovedal nájomnú zmluvu  

- exekútorka nám priebežne zasiela Oznámenia o ukončení exekúcie; obec ako 

oprávnená  osoba je povinná zaplatiť trovy starej exekúcie vo výške 42,- € do 60 dní 

- regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta požaduje vykonanie deratizácie, peto 

sme oslovili deratizéra, aby ju vykonalna vo všetkých obecných budovách 

- na čerpacej stanici bol zaseknutý tlakový spinač, preto nebola pitná voda na krátky čas 

- okresná hygienička bola na kontrole v MŠ a v ZŠ  - okrem iného vytkla problémové 

oplotenie p. Köbölovej, ktoré je pre deti nebezpečné 

 

 

 

7.     Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-184/2020 

         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 :   Ladislav Pavlovics                ................................ 

 

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

 

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

 

 


