
Z á p i s n i c a   
 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 19.05.2021 

 

 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 : p. Hobot Csaba a p. Pavlovič Ladislav 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie  

 

- za  členov návrhovej komisie boli určení: Mgr. B. Gurabi, p. Pavlovič L. a  

p. Hobot Cs.   

 

 

3.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

     Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 23.03.2020. 

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-278/2021 

                 OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 

 

 

4. Interpelácia poslancov: 

 

V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci:  

 

a) p. Pavlovič G. – navrhol umiestniť „kaplnku“, ktorá tu bola aj v minulosti,   približne   

                           pred s. č. 12  

-  mosty cez rieku Čierna Voda by bolo potrebné dokončiť, pretože „nohy“ - nosná  

   konštrukcia je vzhľadom ako nedokončená 

- rodinný dom – s .č. 26 je potrebné doriešiť – rozobrať budovu a odkúpiť záhradu od  

  Halászovcov  

- bolo by už vhodné vybetónovať koniec ulice Esterházyovcov pri s.č. 379  

- taktiež  opraviť aj spomaľovače v uliciach   

- navrhol vyhlásiť miestnym rozhlasom a aj zverejniť informáciu, aby obyvatelia nosili 

papier na zberný dvor keď sú kontajnery plné a nekládli papier veď nich 

- treba opraviť amfiteáter na dvore obecného úradu 

 

b) p. Karácsony – avizoval, že rieka je bez vody, treba osloviť správcu toku, aby inak  

                         korigoval hladinu rieky 



c) Ing. Hoboth – požiadal o zrušenie služieb DIGI pre športový klub, nakoľko sa to  

                       nevyužíva    

 

  

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a) – pozrieme, ktoré pozemky sú obecné, vodné na umiestnenie „kaplnky“   

-   mosty dorobíme 

- Pipíšov dom je potrebné odkúpiť poslednú štvrtinu, z ktorej 1 vlastník zomrel a nie je 

záznam o dedičstve ( zdedili to dve deti, z ktorých jedno je v Írsku a druhé v ČR ) a až 

následne môžeme požiadať o búracie povolenie;  odkúpenie Halászovej záhrady 

konzultoval s vlastníkmi  

- riešime opravu tejto časti cesty    

- zrekonštruujeme aj spomaľovače 

- môžeme vyhlásiť aj zverejniť oznam 

- je potrebné vykonať opravu, pretože stavba je v zlom technickom stave; dá 

vypracovať návrhy rekonštrukcie, ak majú poslanci požiadavku na zmenu vzhľadu 

amfiteátra 

 

b) tento stav bude konzultovať so správcom toku – p. Gágyorom 

c) obec takúto zmluvu nemá ani DIGI neplatí, to si riešila telovýchovná jednota   

 

 

5.   Storno žiadosti  

 

      Starosta obce prečítal poslancom žiadosť o storno žiadosti od p. Kristiána Renczésa, 

bytom Vozokany, Simonova ulica č. 291. Mal záujem o odkúpenie pozemkov, ktorý užíva 

a to  pozemky vedené  na  LV č. 464, katastrálne územie Vozokany, parc.č. 315/16  

vo výmere 14 m2,  315/15  vo výmere 111 m2 a 315/17 vo výmere 7 m2, v celkovej výmere 

132 m2 .                 

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-279/2021 

      OZ jednohlasne  vyhovelo žiadosti, zrušilo unesenie č. OZ-238/2020. Žiadateľ   

                 bude oslovený, aby obecný pozemok, ktorý užíva a má ho ohradený, aby ho  

                 vypratal. 

 

6.   R ô z n e :  
 

A) Žiadosť.    

 

            Starosta obce prečítal poslancom žiadosť od firmy DIDA, s.r.o.  o vyjadrenie 

k projektovej dokumentácii „INS FTTH HSAL 03 Vozokany“ pre vydanie územného 

rozhodnutia na vybudovanie optickej siete  v obci Vozokany. Zástupcovia firmy spolu so 

starostom a niektorými poslancami prešli celú obec, aby navrhli, kde viesť optickú sieť v zemi 

a kde vzduchom.   

 

 



      Uznesenie  číslo :               OZ-280/2021 

      OZ jednohlasne schválilo žiadosť a súhlasí s predloženou projektovou  

                 dokumentáciou.   

 

 B.)  Žiadosť  

 

        Starosta obce prečítal poslancom žiadosť od firmy ADC MEDIA, a.s. o udelenie 

súhlasu k podnájmu nimi prenajatého miesta na umiestnenie reklamy v zmysle článku IV, bod 

5 Zmluvy o prenájme medzi spoločnosťou a obcou.  

    Ide o prenájom miesta – pozemku na parc. č. 316/6 o výmere 2 m2 v obci Vozokany. 

Žiadajú o súhlas na prenechanie časti predmetu nájmu do podnájmu spoločnosti KANGO, 

spol. s r.o.  

 

                  Uznesenie  číslo :               OZ-281/2021 

       OZ jednohlasne schválilo žiadosť.  

 

 

A)     Žiadosť.   

 

     Starosta obce prečítal poslancom žiadosť od Vivien Szabovej, bytom Vozokany, 

Horná č. 329 o povolenie úprav v nájomnom byte s.č. 385/22 a byt č 8. Ide o rekonštrukciu 

kuchynskej linky, vzhľadom na to, že je opotrebovaná.   

         

     Uznesenie  číslo :               OZ-282/2021 

    OZ jednohlasne schválilo žiadosť.  

 

 

 

B)    Žiadosť. 

 

        Starosta obce prečítal poslancom žiadosť od Ľudovíta Tokovicsa, bytom Vozokany, 

o povolenie úprav v nájomnom byte s.č. 385/22 a byt č 1. Jedná sa o osadenie kovových 

mreží a dverí na balkón predmetného bytu.  

 

  Uznesenie  číslo :               OZ-283/2021 

  OZ bude žiadosť opätovne riešiť na budúcom zasadnutí OZ, nakoľko  v súčasnej dobe  

             rieši vypracovanie návrhu na schválenie jednotného vzoru mreží.    

 

 

C)    Projekt Interreg.                       

 

               Starosta obce informoval poslancov, že sme získali finančné prostriedky z projektu 

Interreg vo výške 21.000,- €. Je to spolupráca miestnych hasičov s hasičmi s Maďarskej 

republiky. V rámci projektu pripravíme spoločnú akciu, ktorú navrhol starosta obce na termín 

23.07.2021 a to nasledovne: v dopoludňajších hodinách by bola konferencia, poobede 

praktické cvičenie a večer voľný program. Z tejto poskytnutej finančnej čiastky obec zakúpi 



difuzér proti komárom, prístroj na dezinfekciu, pivné sety a stany, okrem toho v nej bude 

zahrnutá strava a ubytovanie.  

 Následne, po dohode s maďarskou stranou, sa zúčastníme takejto akcie aj v Maďarskej 

republike.     

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-284/2021 

 OZ jednohlasne schválilo zorganizovanie akcie na 23.07.2020.  

 

 

D)  Retro-gastro festival.   

 

             Starosta obce informoval poslancov, že sme získali finančné prostriedky vo výške 

1.000,- na retro-gastro festival. Preto navrhol poslancom, či festival zorganizovať a ak áno, 

tak ho navrhol na 24.072021. Bolo by to spojené s hasičskou akciou, nakoľko budú rozložené 

stany a pivné sety. V rámci festivalu by sa pred obedom varil guláš a po obede by vystúpili 

miestne retro kapely.      

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-285/2021 

 OZ jednohlasne schválilo zorganizovanie retro-gastro festivalu na 24.07.2020.  

 

 

E)  Manipulačný poplatok.  

        

            Starosta obce informoval poslancov so situáciou pri vývoze odpadu prostredníctvom 

traktora na objednávku. Občania, ktorí si objednajú traktor na prepravu odpadu na vlečku 

naložia nevytriedený odpad a naši zamestnanci to následne triedia na zbernom dvore. 

Zavedenie manipulačného poplatku danú situáciu nevyrieši, preto bolo navrhnuté, aby vodič 

traktora apeloval na objednávateľa, aby naložil len jednu komoditu, inak mu odpad nebude 

odvezený.  Poslanec Pavlovič G. navrhol, aby sme zistili, či by bolo možné separovať aj 

polystyrén, napr. z krabíc ako ochranný obal pri kúpe napr. TV a pod.   

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-286/2021 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

F)  Zmluva o odchyte.  

 

             Starosta obce informoval poslancov, že Štátna veterinárna správa nás požiadala 

o preukázanie s kým sme zazmluvnení na odchyt a umiestnenie túlavých psov. Na základe 

doporučenia sme oslovili Občianske združenie  Zatúlané psíky Šaľa. Už máme pripravenú 

zmluvu. Mesačný paušálny poplatok je vo výške 30,- €, za umiestnenie psa v karanténe  -  

50 ,- € a za umiestnenie šteniatka do 4 týždňov v karanténe – 30,- €.  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-286/2021 

 OZ jednohlasne schválilo uzavretie zmluvy s OZ Zatúlané psíky Šaľa.  

 

 

 



G)  Nájomná zmluva.  

 

            Starosta obce informoval poslancov, že na základe podnetu riešil obecné pozemky 

v dlhodobom nájme s p. Tóthom Gáborom. P. Tóth upravil areál a udržiava ho, avšak bolo 

zistené, že na pozemku, ktorý nespadá do nájmu postavil drobnú stavbu. Okrem toho by mal 

záujem o odkúpenie jazera, ktoré sa na pozemku nachádza s priľahlými pozemkami a ostatné, 

ktoré má v nájme by vrátil.  Poslanci však jazero ani ostatné pozemky nechcú predať.   

 

   Uznesenie  číslo :               OZ-287/2021 

  OZ berie na vedomie podanú informáciu. P. Tóth bude vyzvaný, aby stavbu  

             z pozemku odstránil.  

 

 

H)  Obecné budovy.          

 

            Starosta obce informoval poslancov, že na ich podnet oslovil projektantku, ktorá už 

v minulom období pripravovala nákres rekonštrukcie starej materskej školy. Poslancom 

predložil výkres, ktorý bola pripravovaný za účelom klubu spoločenských organizácii. 

V klube by sídlili spoločenské organizácie so spoločenskou sálou a podkrovie by bolo taktiež  

sprístupnené. Treba sa rozhodnúť na aký účel má byť stavba zrekonštruovaná. Podľa toho 

bude pripravený návrh. Okrem toho treba rozhodnúť aj o „učiteľskom dome“, či ho 

zrekonštruovať na denný stacionár alebo na iný účel. Poslanci prehodnotili miestne 

podmienky.  Budova pre spoločenské organizácie je potrebná a učiteľský dom navrhli 

zrekonštruovať na hosťovský dom, ktorý by sme využívali napr. pri ubytovaní obecných 

hostí.  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-288/2021 

            OZ súhlasí s tým, aby bola bývalá materská škola zrekonštruovaná pre spoločenské    

            organizácie a učiteľský dom na „hosťovský dom“.  

 

 

I) „Pipíšov dom“ 

 

              Starosta obce informoval poslancov, že nám bola dňa 22.04.2021 doručená žiadosť 

o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. ohľadom výrubu drevín na parc. 

č. 50 a 51. Na druhý deň sme zaslali odpoveď na žiadosť. Neskôr nás oslovil Inšpektorát 

životného prostredia z Nitry, že na našu obec pol podaný podnet na prešetrenie ohľadom 

uloženého azbestu na horeuvedených pozemkoch. Záhradu sme dali vyčisť, pretože náletové 

dreviny a rastliny presahovali už cez plot a rástli aj do chodníka, čím bránili v prechode po 

chodníku. Okrem toho bola celá záhrada zaburinená, žiadne stromy sa tam nevypiľovali. 

Susedovci sa sťažovali na potkany a iných škodcov, ktorý sa tam zdržiavali. S azbestom, 

ktorý sa na pozemku nachádza, nič nebolo robené, ani premiestňované. Oslovili sme však 

firmu na jeho odstránenie, ale aj tam je určitý postup, ktorý si vyžaduje čas. Okrem 

inšpektorátu sme začali aj priestupkové konanie s Okresným úradom odb. starostlivosti 

o životné prostredie z Galanty. V priestupkovom konaní bol riešený nepovolený výrub 

v záhrade. Najskôr mal byť vykonaný dendrologický a ornitologický prieskum, potom sme 



mali požiadať o povolenie OÚ ŽP a následne vyčistiť záhradu. V dôsledku tohto bude na obec 

podané trestné oznámenie.     

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-289/2021 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

J) Zmena územného plánu – VI. etapa 

 

      Starosta obce informoval poslancov, že obec Čierna Voda rieši už VI. etapu zmeny 

územné plánu,  pod názvom navrhovanej činnosti „Čierna Voda – Skládka odpadov, VI. 

etapa“     čo je zverejnené na enviro portály formou verejnej vyhlášky. Nakoľko našu obec 

neriešia úrady ako „dotknutú obec“ ale len ako „verejnosť“, tak sme o tom neboli 

upovedomení. Začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na 

životné prostredie dňom 04. 05. 2021. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k 

zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva 

alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 odseku 3 na  Okresný úrad, odbor starostlivosti 

o životné prostredie. Okresným súdom pod č. 20S/164/2020-71 bola činnosť pozastavená.  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-290/2021 

            OZ jednohlasne : 

- nesúhlasí s navrhovanou činnosťou  „Čierna Voda – Skládka odpadov, VI.   

- trvá na uskutočnení hydrogeologického prieskumu, či výstavba skládky nebude mať 

vplyv na kvalitu pitnej vody v našej obci 

- poveruje starostu obce s podaním nesúhlasného stanoviska všetkým účastníkom 

konania 

- upozorňujeme na predbežné pozastavenie platnosti rozhodnutia okresného súdu 

 

 

 

K)  DOMUS 

 

        Starosta obce informoval poslancov, že sme od DOMUSu z Jahodnej dostali výzvu na 

splnenie si zákonom danej povinnosti. Ide o úhradu za denný stacionár, v ktorom sú aj 

obyvatelia našej obce. Ide o čiastku približne 1.800,- €, ktorú sme stále neuhradili. Na základe 

toho nás podali na súd, ktorý vydal platobný rozkaz. Voči nemu sme sa odvolali a bude 

prebiehať súdne pojednávanie.   

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-291/2021 

     OZ berie na vedomie podanú informáciu.   

 

 

 

L) Cenová ponuka. 

 

      Starosta obce informoval poslancov, že na fit chodníku pri dome rodiny Macalových už 

niekoľkokrát bola ulomená rampa, ktorá bráni autám vstup na chodník. Z tohto dôvodu 

oslovil poslancov, že by bolo vhodné  na toto miesto umiestniť kameru. Predložil im cenovú 



ponuku od firmy MAXnetwork. V ponuke je kamera, ktorá vie zaznamenať ŠPZ vo vyššej 

cenovej relácii 837,- € bez DPH a jednoduchšia za 214,- € bez DPH.        

  

     Uznesenie  číslo :               OZ-292/2021 

     OZ jednohlasne schválilo zakúpenie 2 ks kamier za 214,- € bez DPH.  

 

M) Odstavenie vody neplatičom.   

 

       Starosta obce informoval poslancov o neplatičoch za odber pitnej vody a výške poplatku, 

ktorý nám ešte nie je uhradený. Túto situáciu riešil s právnikom, ktorý nám potvrdil, že je 

možné obyvateľom uzavrieť pitnú vodu a to po uplynutí doby 30 dní po splatnosti.  Poslanci 

navrhli, aby bolo vyhlásené miestnym rozhlasom a zverejnené verejnosti, že ten kto neuhradí 

faktúru do doby splatnosti, bude od vody odpojení. Uzatvárať vodu navrhli od rodín 

s najvyšším dlhom.  

 

      Uznesenie  číslo :               OZ-293/2021  

      OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

N) Obecné noviny. 

 

      Starosta obce oslovil poslancov s tým, či vydať letné číslo novín alebo nie. Poslanci 

súhlasili s vydaním. Starosta ich požiadal, aby podľa možnosti prispeli aj oni so svojimi 

článkami.   

 

 

      Uznesenie  číslo :               OZ-294/2021 

      OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

O) Odpredaj pozemku.   

 

      Na marcovom zasadnutí OZ bola riešená žiadosť p. Kamenára Petra – konateľa firmy 

Mobil servis spol. s r.o. so sídlom vo Vozokanoch na ulici Cintorínska č. 375/76 o odpredaj 

pozemku. Ide o pozemok parc. reg. „C“ č. 135/4 o výmere 92 m2, k.ú. Vozokany,  vedený na 

LV č. 464. Žiadateľ pozemok aktívne využíva, je súčasťou plochy pozemku firmy a dôvodom 

žiadosti je vysporiadanie vlastníctva.  Zámer predaj pozemku bol zverejnený.  

 

        Uznesenie  číslo :               OZ-295/2021 

        OZ jednohlasne schválilo odpredaj pozemku p. Kamenárovi Petrovi, 

        parc.č. 135/4 o výmere 92 m2 podľa  zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods.8, písm. b). 

 

 

P) Odpredaj pozemku.   

 

      Na marcovom zasadnutí OZ bola riešená žiadosť  p. Angeliky Radványiovej, bytom 

Vozokany, Simonova č. 287. Ide o pozemok parc. reg. „C“ č. 315/8 o výmere 14 m2, k.ú. 



Vozokany,  vedený na LV č. 464. Žiadateľka pozemok aktívne využíva, je súčasťou plochy 

pozemku v jej vlastníctve a dôvodom žiadosti je vysporiadanie vlastníctva. Zámer predaj 

pozemku bol zverejnený 

 

      Uznesenie  číslo :               OZ-296/2021 

      OZ jednohlasne schválilo žiadosť predať pozemok p. Angelike Radványiovej, 

       parc.č. 315/8 o výmere 14 m2  podľa  zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods.8, písm. b). 

 

 

Q) Územný plán obce Vozokany. 

 

      Starosta obce informoval poslancov, že bol Trnave na odbore plánovania, zistiť, či tam 

máme založený náš územný plán, nakoľko Ing. Struhár, tvrdil, že sme  to nedotiahli do konca. 

Plán tam je evidovaný, ale len z roku 2007. Žiadne zmeny tam od toho roku neboli 

aktualizované. Najdôležitejšie by bolo dokresliť nájomné byty a zberný dvor, ďalej 

„Uhrapkovu“ ulicu, a iné. V Trnave nám doporučili nejaké kontakty na spracovateľov 

územných plánov. Budeme musieť vyhlásiť verejné obstarávanie a pripraviť zmeny, ktoré 

chceme dať zapracovať. 

 

   

        Uznesenie  číslo :               OZ-297/2021 

        OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

R) Renovácia kostolného zvonu.  

 

      Starosta obce informoval poslancov, že za ním bola p. Kariková Mária, ktorá doniesla 

cenovú ponuku na renováciu kostolného zvonu. Touto cestou požiadala o finančnú čiastku, 

ktorou by sme boli ochotný prispieť.  Podľa cenovej ponuky ide o výšku 6.390,- €. Poslanci 

navrhli, aby sa na budúce zasadnutie OZ pozval p. farár, a nech vysvetlí svoju požiadavku on.  

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-298/2021 

     OZ sa vráti k tomuto bodu na budúcom zasadnutí OZ.  

 

  

Rôzne info:         

 

         Starosta obce informoval poslancov o tom, že: 

 

- pripravili sme výzvy na podanie čiastkových daňových priznaní, nakoľko sme zistili 

nejaké nezrovnalosti 

- požiadali sme o osobného asistenta do ZŠ na 100 %, teraz máme Vivien Szabovú 

z Úradu práce na 80% 

- predložil poslancom turistickú mapku obce 

- nakoľko našim technickým zamestnancom pribudla práca – po p. Jeskovi - ČS a  

p. Panyikovi - zberný dvor a športové ihrisko, fit chodník sa rozhodol prijať ešte 

jedného zamestnanca a to od 15.6.2021 



-  firma DopraVia nás oslovila s ponukou opravy výtlkov technológiou RBT; jedno  

    auto s náplňou je vo výške 1.600,- €; so zástupcom firmy prešiel celú obec a pozreli     

    sa na ulice;  OZ súhlasí s opravou ulíc  

- od splnomocnenca vlády p. Bukovszkého sme dostali žiadosť o nápravu  zistených   

  nedostatkov:  - neuvedenie dôležitých informácii na úradnej tabuli obce, na   

  webovom sídle obce a vo vydávaní periodickej tlači popri štátnom jazyku aj v jazyku    

  menšiny podľa § 5a, ods.2 zákona č. 184/1999 Z.z.    

 

 

9.     Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-299/2021 

         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 :   Csaba Hobot                         ................................ 

 

               Ladislav Pavlovič                  ................................ 

 

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


