
Z á p i s n i c a   
 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 11.12.2019 

 

 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 7 

 

 

            1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

      Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a 

– za overovateľov : p. Pavlovič Gabriel a a Ivány Árpád  

 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie  

 

– za  členov návrhovej komisie boli určení : Ing. Hoboth Balázs, Pavlovič       

                                                                    Ladislav,  Hobot Csaba 

 

               3. Interpelácia poslancov: 

 

        V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci:  

 

a) p. Karácsony – informoval poslancov, že občania poukazujú na verejné osvetlenie na  

    „Uhrapkovej“ ulici, ktorá je veľmi osvetlená a na Cintorínsku, ktorá je slabo osvetlená.   

    Okrem toho informoval, že osvetlenie okolo kostola, ktoré je vedené v zemi,  je porušené     

 

 

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a) na „Uhrapkovej“ ulici je síce umiestnený vyšší počet stĺpov verejného osvetlenia, ale 

nie všetky sú v prevádzke  

b) osvetlenie pred kostolom by sa vyriešilo dopravným pasportom, keď pri kostole by sa 

vybudoval predoch pre chodcov, ktorý musí byť podľa nových predpisov osvetlený 

 

 

4.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

     Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 22.10.2019. 

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-136/2019 

                 OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 

 

 



5.     Úprava rozpočtu. 

 

        P. Gremanová informovala poslancov o úprave rozpočtu k 11.12.2019. Podrobne 

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

 

            Uznesenie  číslo :                  OZ-137/2019 

                        OZ  jednohlasne schvaľuje úpravu rozpočtu k 11.12.2019. 

                  

 

6.  Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022. 

 

            P. Gremanová prečítala poslancom návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022. 

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-138/2019 

           OZ jednohlasne schválilo rozpočet obce Vozokany na rok 2020 bez  

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

                      t.j. 2020 a 2021. 

 

 

7.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Vozokany na rok 2020. 

 

          Hlavná kontrolórka prečítala Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Vozokany na 

rok 2020 a viacročnému rozpočtu na roky 2021 a  2022. Odborné stanovisko k návrhu 

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

spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 a 2022 

a  k návrhu rozpočtu obce na rok 2020, 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-139/2019 

         OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce. 

 

 

8.   Plán kontrolnej činnosti.         

                          

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

2020 s nasledovným zameraním: 

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

– Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za I. polrok 2020 

– Kontrola uznesení OZ za I. polrok 2020 

– Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení  

            s majetkom obce   

                                  

               Uznesenie  číslo :               OZ-140/2019 

                           OZ jednohlasne schválilo návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. 

 

 

 



      9.  Hlavný kontrolór.   

 

           Starosta obce informoval poslancov, že uplynulo funkčné obdobie hlavnej 

kontrolórky, z toho dôvodu je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce. Výzva bude 

zverejnená spôsobom mieste obvyklým. Termín na podanie prihlášky  bude  do 08.01.2020 

a termín a miesto vyhodnotenia výberového konania bude dňa 22.01.2020 v zasadačke 

obecného úradu  vo Vozokanoch.  

 

          Uznesenie  číslo :               OZ-141/2019 

          OZ berie na vedomie informáciu a v súlade s § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1991  

          Zb.  o obecnom zriadení vyhlasuje voľbu na obsadenie funkcie hlavného  

                     kontrolóra obce.  

 

 

    10. VZN o miestnych daniach a poplatkoch. 

 

          OZ prejednalo návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2020. 

K návrhu neboli podané žiadne pozmeňovacie návrhy.  

                      

          Uznesenie  číslo :               OZ-142/2019 

          OZ jednohlasne schválilo VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2020. 

 

 

              11. 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  - 21.100,- € 

➢ TJ Družstevník – Bodybuilding – 1.500,- € 

➢ TJ Družstevník – STK  - 1.500,- € 

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

miere, nakoľko určité položky hradí obecný úrad priamo.  

  

         Uznesenie  číslo :               OZ-143/2019 

         OZ jednohlasne schválilo dotácie pre organizácie nasledovne:   

➢        ZO Csemadok – 2.000,- € 

➢        Spoločne za krajšie Vozokany – 1.500,- € 

➢        TJ Družstevník  - 15.000,- € 

➢        TJ Družstevník – Bodybuilding – 1.500,- € 

➢        TJ Družstevník – STK  - 1.500,- € 

 

 

 

 

 

 

 

 



   12.  Žiadosť. 

  

          Na OZ si podal žiadosť p. Karika Balázs, bytom Vozokany č. 97. Ide o pozemok 

parc. reg. „E“ č. 320/1 o výmere 138 m2, k.ú. Vozokany,  vedený na LV č. 464. Žiadateľ 

pozemok aktívne využíva, nakoľko sa na ňom nachádza oplotenie a skladová budova. Účelom 

kúpy je vysporiadanie nehnuteľnosti.   

 

         Uznesenie  číslo :               OZ-143/2019 

         OZ prerokovalo žiadosť a jednohlasne schválilo zámer predať pozemok parc.č.  

         320/1 o výmere 138 m2. Predaj bol schválený v dôsledku, že pozemok je  

         súčasťou časti pozemku, ktorý žiadateľ vlastní – osobitný zreteľ. Cena pozemku  

                    je schválená vo výške 5,55 €/1 m2. 

 

 

    13.  Žiadosť.   

 

                      OZ dňa 22.10.2019 riešilo žiadosť Ing. Anety Forrovej o odpredaj časti 

pozemku parc.č. 316. OZ schválilo zámer pozemok predať.  

 

 

                     Uznesenie  číslo :               OZ-144/2019 

       Obecné  zastupiteľstvo vo Vozokanoch v súlade s ustanovením  zákona 

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

                     Ing.  Anety Forrovej, bytom Vozokany, Školská č. 28/3 o súhlas s prevodom       

                     majetku Obce Vozokany do vlastníctva žiadateľky podľa ustanovenia  §9a,  

                     ods. 8, písm b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a to za  

                     5,55 €/1 m2.  

 

 

     14. Zvýšenie platu starostu.  

 

                     Zástupca starostu obce, p. Karácsony navrhol poslancom úpravu platu pre 

starostu obce a to navýšenie základu platu z 10 % na 20 %. Poslanci nemali k návrhu 

pripomienku.  

 

          Uznesenie  číslo :               OZ-145/2019 

          OZ jednohlasne schválilo navýšenie k základu platu starostovi obce o 20 %.  

 

 

   15. Dopravný pasport.  

   

                    Starosta obce informoval poslancov, že nám projektant doručil dopravný pasport 

obce Vozokany na odkontrolovanie. Pasport doručíme všetkým poslancom a dňa 22. 01.2020  

sa k danej téme vrátime.  

 

                    Uznesenie  číslo :               OZ-146/2019 

                    OZ berie na vedomie podanú informáciu.    

 

 



 16.  Pridelenie nájomného bytu.                    

 

                   Starosta obce informoval poslancov, že p. Gelnický František sa vysťahoval  

z dvojizbového nájomného bytu. Z toho dôvodu predložil poslancom žiadosti o byt. Poslanci 

prehodnotili  žiadosti.  

 

       Uznesenie  číslo :               OZ-147/2019 

       OZ jednohlasne schválilo pridelenie bytu p. Slezákovej Kristíne, bytom Vozokany,  

                  Cintorínska č. 349  a v prípade, že  nebude mať oň záujem, tak p. Farkasovi      

                  Alexandrovi ml., bytom Vozokany, Hlavná č. 218.   

 

  

 17.  Rôzne          

 

 

A) Zrušenie školskej knižnice 

 

            Starosta obce prečítal poslancom žiadosť o zrušenie  školskej knižnice, ktorú nám 

doručili zo Základnej školy s VJM vo Vozokanoch. Dôvodom žiadosti je nedostatočný 

priestor a zastaralý knižničný fond.  Knižničný fond bude vyradený z evidencie.   

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-148/2019 

 OZ jednohlasne schválilo zrušenie školskej knižnice.  

 

 

B) Žiadosť o zvýšenie výkonu trafostanice. 

 

            Na OZ si podala žiadosť  p. Deáková Anna, majiteľka prevádzky Fenyőfa na Hlavnej 

ulici č. 237. V žiadosti žiada Obec o zvýšenie výkonu trafostanice. Na jej odbernom mieste – 

na Hlavnej č. 237 v posledných dvoch rokoch dochádza k výpadku jednej fázy, k poklesu 

napätia a z toho dôvodu ak kazeniu spotrebičov. Na trafostanicu je napojených niekoľko 

nových odberateľov, čo vraj zapríčinilo pokles EE.   

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-149/2019 

 OZ berie na vedomie podanú žiadosť, avšak jej vyriešenie nie je v kompetencii obce,  

 ale energetickej spoločnosti. Za obec môžeme napísať úradný list a poukázať na  

            sťažnosti občanov.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Rôzne informácie:  

 

      Starosta obce informoval poslancov o tom, že: 

 

- Schválili nám projekt na hasičskú zbrojnicu vo výške 30.000,- € 

- V areály „Jurky“ sa vraj pripravuje výstavba  logistického centra 

- V areály bývalého vinohradu bude spoločnosť IKEA pestovať rýchlorastúce stromy 

- Zmena územného plánu v Čiernej Vode ohľadom štrkoviska ešte nie je dokončená 

- V budove bývalej MŠ bude potrebné okrem spevnenia stien opraviť a celé elektrické 

vedenie, strechu, sociálne zariadenia. Na takú veľkú rekonštrukciu budeme musieť 

podať projekt, ak bude na to vyhlásená výzva 

 

 

6. Vianočné balíčky. 

 

         Starosta obce vyzval predsedu sociálnej komisie, aby sa vyjadril k vianočným balíčkom 

pre seniorov. V predošlých rokoch boli navštívení chorí občania – pripútaní na lôžko, vo veku 

nad 90 rokov a umiestnení v zariadeniach pre seniorov.  

 

        Uznesenie  číslo :               OZ-150/2019 

        Poslanci navrhli, aby k horeuvedeným občanom boli priradení aj spoluobčania pripútaní  

        k invalidným vozíkom bez ohľadu na vek.  

 

 

7. Školská knižnica.   

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

zrušiť školskú knižnicu.  Žiadosť bola prerokovaná a schválená 06.02.2019 pod číslo OZ-

50/2019, avšak pracovníčka Slovenskej pedagogickej knižnice, pochybila tým, že našu 

školskú knižnice uviedla ako školu so správnou subjektivitou, čo nie je v poriadku a pri rušení 

knižnice nesmie byť výpis z uznesenia starší ako 6 mesiacov, z toho dôvodu žiada riaditeľka 

školy o nové uznesenie.   

Uznesenie  číslo :               OZ-151/2019 

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

 

8.  Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-152/2019 

         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 Imrich                ................................ 

 

               Hobot Csaba                        ................................ 

 

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

 

 

 

 


