Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 15.12.2020
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 bolo prítomných 7
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

–

Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a
za overovateľov : p. Karácsony a Ing. Hoboth
2. Určenie členov návrhovej komisie

-

za členov návrhovej komisie boli určení: p. Ivány, Mgr. Gurabi, a p. Pavlovič G.
3. Kontrola plnenia vlastných uznesení.

Starosta obce prečítal poslancom zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 07.10.2020.
Uznesenie číslo :
OZ-244/2020
OZ berie na vedomie plnenie vlastných uznesení.
4. Interpelácia poslancov:
V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci:
a) p. Karácsony – navrhol umiestniť tabule „ zákaz vjazdu“ pri cyklotrase
b) p. Pavlovič G. – na Štrkoveckej ulici je potrebné riešiť odvedenie dažďovej vody
- chce, aby pri ukladaní optického kábla spoločnosťou Slovak
Telekom a.s., mohli poslanci dozerať na práce
c) Mgr. Gurabi – navrhol, mreže na nájomných bytoch na prízemí v prípade žiadostí
vyrobiť rovnaké
Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce:
a) je možné tabule umiestniť
b) - ulicu sme boli pozrieť, ako by sa to dalo vyriešiť; budeme to konzultovať s
odborníkmi
- budeme to konzultovať so spoločnosťou
c) preveríme možnosti a žiadosti dotknutých osôb

5.

Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023.

P. Gremanová prečítala poslancom návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023.
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-245/2020
OZ jednohlasne schválilo rozpočet obce Vozokany na rok 2021 bez
programového rozpočtu a berie na vedomie rozpočet obce na ďalšie dva roky
t.j. 2022 a 2023.

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Vozokany na rok 2021.
Starosta obce prečítal Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Vozokany na rok 2021 a
viacročnému rozpočtu na roky 2022 a 2023. Odborné stanovisko k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2022 a 2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 bolo spracované na
základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 a 2023 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2021, 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-246/2020
OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce.

7.

4. úprava rozpočtu.

P. Gremanová informovala poslancov o úprave rozpočtu k 15.12.2020. Podrobne
prečítala položky, ktorých sa týka úprava. Poslanci k úprave nemali dotazy ani pripomienky.
Uznesenie číslo :
OZ-247/2020
OZ jednohlasne schvaľuje 4. úpravu rozpočtu k 15.12.2020
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 s nasledovným
zameraním:
–
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vozokany za rok 2020
–
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za I. polrok 2021
–
Kontrola uznesení OZ za I. polrok 2021
–
Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
s majetkom obce
Uznesenie číslo :
OZ-248/2020
OZ jednohlasne schválilo návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.

9.

VZN o miestnych daniach a poplatkoch.

OZ prejednalo návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Starosta obce im
podrobne analyzoval dôvod na navýšenie poplatku za komunálny odpad. Poslanci riešili daný
problém. V súčasnej dobe, pokým autá nie sú prispôsobené čipovému váženiu a kamerovému
sledovaniu vysýpanému odpadu, zostávame pri „nálepkovom“ systéme.
Uznesenie číslo :
OZ-249/2020
OZ schválilo VZN o miestnych daniach a poplatkoch nasledovne:
za - I. Karácsony, Cs. Hobot, Ing. B. Hoboth, Á. Ivány, Mgr. B. Gurabi,
L. Pavlovič
proti - Pavlovič G.
8. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vozokany.
OZ prehodnotilo návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Vozokany. K návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie číslo :
OZ-250/2020
OZ jednohlasne schválilo VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu obce Vozokany. Týmto sa ruší predchádzajúce VZN č. 2/2019 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vozokany.

9.

Zmena Územného plánu obce Vozokany.

Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu záujmu firmy Chyžbet SK s.r.o.
o vybudovanie novej ulice na individuálnu bytovú výstavbu bude potrebné vykonať
v Územnom pláne obce Vozokany zmenu. V pri tejto príležitosti navrhol poslancom, aby
navrhli ešte nejaké zmeny, ak majú, ktoré by sme dali zapracovať do plánu.
Uznesenie číslo :
OZ-251/2020
OZ poverilo starostu obce so začatím výberového konania na zmenu Územného plánu
obce Vozokany a osloviť p. Ladislava Búsa, ktorý nám pripraví k tomu podklady.

10. Zmena Územného plánu obce Čierna Voda č. 4.
Poslanci boli informovaní o zmene Územného plánu obce Čierna Voda č. 4. Starosta
obce ich informoval, že sme zaslali na Okresný úrad Galanta, odbor životného prostredia
stanovisko k Územnému plánu. Na obecnom úrade v Mostovej mali starostovia obcí
Mostová, Vozokany a Čierny Brod ohľadom pripravovanej zmeny stretnutie s právnikom
JUDr. Perúžekom.

Uznesenie číslo :
OZ-252/2020
OZ berie na vedomie podanú informáciu a poveruje starostu obce podať podnet na
príslušný súd za účelom preskúmania Rozhodnutia č.OU-GA-OSZP-2020/011466-022 zo
dňa 26.11.2020 vydané Okresným úradom Galanta vo veci „Územného plánu obce Čierna
Voda – Zmeny a doplnky č. 4“ a vydania predbežného opatrenia o pozastavení platnosti
a účinnosti uvedeného rozhodnutia.

11. Žiadosť.
Starosta obce prečítal poslancom žiadosť od spoločnosti ADC MEDIA, a.s. o vydanie
povolenia na umiestnenie tabule pri miestnej komunikácii v obci Vozokany na parcele
č. 316/6, ktorá je vo vlastníctve obce Vozokany. Tabuľa bude osadená mimo telesa cesty, až
za chodníkom min. 6,4 m od okraja asfaltovej časti vozovky.
Uznesenie číslo :
OZ-253/2020
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo umiestnenie informačnej tabule pri
miestnej komunikácii na parc. č. 316/6, ktorá je vlastníctvom obce Vozokany.

12. Zmluva o zriadení vecných bremien.
Starosta obce predložil poslancom, na základe žiadosti Západoslovenskej distribučnej
spoločnosti, návrh zmluvy spolu s prílohami o zriadení vecného bremena č. 201489L13.0919.15.0003-VB. Spoločnosť má na vlastné náklady a na povolenie Obce Vozokany
postavenú elektroenergetickú stavbu. V rámci tejto stavby boli na zaťaženú nehnuteľnosť
umiestnené nasledovné elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy:
a) podzemné káblové VN (22 kW) vedenie
b) podzemné káblové NN ( 1 kW ) vedenie
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku.
Uznesenie číslo :
OZ-254/2020
OZ jednohlasne schválilo uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien.

13. R ô z n e :
A) Zmluva -RECobal.
Starosta obce informoval poslancov, že nám spoločnosť RECobal s.r.o. predložila
Zmluvu č. TT152703_1 o spolupráci podľa § 59, ods. 3, zákona o odpadoch. Táto zmluva
upravuje vzájomnú spoluprácu, práva a povinnosti zmluvných strán v oblasti triedeného zberu
a odpadov z neobalovaných výrobkov.
Uznesenie číslo :
OZ-255/2020
OZ jednohlasne schválilo uzavretie zmluvy so spoločnosťou RECobal s.r.o.

B) BRKO.
Starosta obce informoval poslancov, že od 01.01.2021 budeme musieť zabezpečiť
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na 100 %.
Doteraz platilo, že triediť KBO obce nemuseli, ak doložili, že prostriedky na nakladanie s ním
nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 percent zo zákonom
stanovenej hornej hranice sadzby. S poukazom na § 81 ods. 21, písm. b) zákona o odpadoch,
ak obec preukáže že 100 % domácností obce kompostuje vlastný odpad, tak táto povinnosť
sa na obec nevzťahuje. Na základe toho sme doručili do každej domácnosti text s čestným
vyhlásením, aby sa občania vyjadrili, či BRKO doma kompostujú. Zatiaľ sa nám vrátilo 75 %
vyhlásení. Okrem toho budeme mať kontajnery na BRKO umiestnené pri nájomných bytoch
a na zbernom dvore.
Uznesenie číslo :
OZ-256/2020
OZ berie na vedomie podanú informáciu.

C) Anonymný list.
Starosta obce prečítal poslancom anonymný list, ktorý nám bol doručený. Ide
o požiadavku nepovoliť – zakázať herňu v obci. Apeluje na hlasitosť, možný vandalizmus,
krádeže a to že školy sú bližšie ako 500 m od herne.
Uznesenie číslo :
OZ-257/2020
OZ berie na vedomie podanú informáciu a prešetrí možnosti riešenia.

D) Nájomný byt.
Starosta obce informoval poslancov, že p. Köböl Štefan, ktorému bol pridelený
nájomný byt je vo výpovednej lehote pre porušenie nájomnej zmluvy. Tento byt navrhneme
p. Horváth Anite, ktorá si žiadala byt nižšie ako býva teraz.
Uznesenie číslo :
OZ-258/2020
OZ berie na vedomie podanú informáciu a súhlasí s tým, aby bol byt ponúknutý
p. Horváth Anite.

E) Detské ihrisko pre ZŠ.
Starosta obce informoval poslancov, že nás oslovila riaditeľka základnej školy
o zakúpenie detského ihriska pre školu, ktoré by slúžilo aj pre deti z materskej školy.
Predložila zostavu, o ktorú by mali záujem vrátane cenových ponúk od jednotlivých firiem.

Uznesenie číslo :
OZ-259/2020
OZ jednohlasne schválilo zakúpenie detského ihriska od firmy Elden v celkovej
hodnote 4.990,- € s DPH.

F) Optický kábel - Slovak Telekom.
Na zasadnutí OZ bol prítomný zástupca spoločnosti Slovak Telekom, s ktorým riešili
umiestnenie optických káblov v obci. Na Hlavnej ceste by mal byť vedený v zemi po oboch
stranách a vo vedľajších uliciach treba o tom rozhodnúť. Nakoniec sa dohodli, že v mesiaci
január prejdu spolu celú obec a rozhodnú sa o umiestnení káblov.
Uznesenie číslo :
OZ-260/2020
OZ rozhodne o umiestnení káblov v obci po obhliadke.

G) Inventarizačná komisia.
Starosta obce prečítal poslancov návrh zloženia inventarizačnej komisie:
Helena Gremanová, Jarmila Klementová, Sylvia Bordovácsová, Julia Víghová, Imrich
Karácsony, Juraj Panyik, Ľudovít Szekács, Ildikó Karácsonyová a Erika Szekácsová.
Uznesenie číslo :
OZ-261/2020
OZ berie na vedomie zloženie inventarizačnej komisie.

H) Zrušenie uznesenia.
Starosta obce informoval poslancov, že na základe uznesenia OZ č. OZ-229/2020
účtovníčka a kontrolórka obce prepočítali úverové zaťaženie obce na požiadanie ďalšieho
úveru na zakúpenie pozemku od firmy Chyžbet SK s.r.o. na IBV. Nakoľko nám úver
nevychádza, navrhol uznesenie č. OZ-229/2020 zrušiť.
Uznesenie číslo :
OZ-262/2020
OZ jednohlasne zrušilo uznesenie č. OZ-229/2020.

I) Cezhraničná spolupráca.
Starosta obce informoval poslancov, že v rámci projektu „Cezhraničná spolupráca –
interreg SK-HU“ s dobrovoľnými hasičmi s Mosonszolnoku (HU) je potrebné prispieť
vlastnými finančnými prostriedkami vo výške 15%.
Uznesenie číslo :
OZ-263/2020
OZ jednohlasne schválilo spolufinancovanie projektu: „Istennek dicsőség / Bohu na
chválu“ vo výške 15% zo žiadanej sumy, t.j. 3.315,17 €.

Rôzne info:
Starosta obce informoval poslancov o tom, že:
-

20.

na zberný dvor sme zakúpili posypovač
zakúpili sme vianočné osvetlenie
podali sme projekt na nabíjaciu stanicu a na zakúpenie mikrobusu
požiadali sme o finančnú výpomoc MF SR
p. Tokovics Ľudovít odstránil mreže na byte
Pipíšov dom už vlastníme ¾
skolaudovali sme hasičskú zbrojnicu
podali sme projekt na čerpaciu stanicu, pretože už je tam všetko zastaralé
vojenský kartografický ústav nás oslovil s možnosťou zhotovenia mapy a tabúľ
vianočné balíčky pre seniorom navrhol, aby tento rok neboli kvôli pandémii
obecné noviny sú už v tlači; mali by byť vytlačené v piatok – najneskôr v pondelok

Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo :
OZ-264/2020
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 : Imrich Karácsony

Zapísala:

................................

Ing. Balázs Hoboth

................................

Klementová

.…...........................

