
Z á p i s n i c a   
 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa  22.02.2022 

 

 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 5, - ospravedlnil sa: p. Huszár   

        - neospravedlnil sa: Pavlovič G. 

 - vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu programu rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie 

3. Interpelácia poslancov 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. List od Slovenskej agentúry životného prostredia – navýšenie pokuty za zberný dvor 

6. Správa o kontrolnej činnosti 

7. Zvýšenie cien elektriny 

8. Chlórovanie – výmena technológie 

9. Prehodnotenie kúrenia v MŠ a ZŠ 

10. Pomník  

11. Rôzne:  

a) Pridelenie nájomného bytu 

b) Retro – gastro festival 

12. Rôzne info  

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 

 

        Uznesenie  číslo :          OZ-336/2022 

         OZ jednohlasne schválilo program rokovania.  

 

 

            1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

      Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a 

– za overovateľov :  Imrich Karácsony a Ing. Balázs Hoboth 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie  

 

- za  členov návrhovej komisie boli určení: Lilla Duba, Ivány Árpád a Mgr. Bálint Gurabi 

 

 

  

 

 

 



3. Interpelácia poslancov: 

 

   V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci:  

 

a) p. – Duba Lilla – informovala sa na odstránenie konárov, ktoré zostali pri fit chodníku  

                            po odstránení stromov, ktoré boli po silnom vetre naklonené  

b) p. Karácsony – poukázal na čierne skládky, ktoré sa nachádzajú pri poľovníckej  

                         rozhľadni a na  mieste, ktoré využívajú rybári  

- na fit chodníku  pri s.č. 278 je pri rampe vyvrátená info tabuľa 

 

 

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a) - konáre odstránia naši zamestnanci 

b) – oslovíme poľovnícke a rybárske združenie 

- naši zamestnanci dajú info tabuľu do pôvodného stavu 

 

 

4.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

     Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 09.12.2021. 

 

                Uznesenie  číslo :               OZ-337/2022 

                OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 

 

 

5.  List od Slovenskej agentúry životného prostredia 

 

     Starosta obce oboznámil poslancov s listom od Slovenskej agentúry životného prostredia 

o finančnej kontrole verejného obstarávania – zaslali návrh správy z kontroly. Ide o navýšenie 

finančnej opravy z 10 % ( 24.248,96 € ) na 25 % ( + 15 % = 36.373,44 € ). OZ vyjadrilo 

nesúhlasné stanovisko k návrhu.          

     

                Uznesenie číslo:          OZ-338/2022 

                Obecné zastupiteľstvo vo Vozokanoch jednohlasne schválilo nesúhlasné stanovisko               

     k návrhu správy z verejného obstarávania a podania námietok k zisteným  

                nedostatkom  a navrhnutým odporúčaniam.  

 

 

  

6. Správa o kontrolnej činnosti. 

 

          Kontrolórka obce, Ing. Varsányi,  prečítala   správu o kontrolnej činnosti  za rok 2021 – 

kontrolu plnenia príjmov a výdavkov.  Poslanci k správe nemali žiadne dotazy. 

 

Uznesenie  číslo :                    OZ-339/2022 

            OZ  berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021. 

 



 7. Čerpacia stanica 

 

      Starosta obce informoval poslancov, že na čerpacej stanici je vymenený chlorátor 

na chlóroxid. Keďže ten sa meria inak museli sme objednať nový chlórmeter. Od výmeny 

chlorátora sme nezaznamenali sťažnosti na kvalitu pitnej vody.   Približne o dva týždne budú 

meniť aj technológiu.  

 

   Uznesenie  číslo :                    OZ-340/2022 

    OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

8. Vykurovanie v MŠ a ZŠ. 

 

    Starosta obce informoval poslancov o veľmi vysokých výdavkoch nakúrenie pre MŠ 

a ZŠ. Vykuruje sa plynom a tepelným čerpadlom. Napriek tomu, že počas vianočných 

sviatkov sa nekúrilo tri týždne, doplácame približne 800,- €.  Pri kúrení v MŠ je nižšia 

teplota ako v ZŠ – kde otvárajú okná pre vysokú teplotu. Z tohto dôvodu oslovil 

poslancov, aby navrhli vhodnú zmenu na vykurovanie. Jednou z možností sú infra 

panely.   Oslovíme odborníkov, aby navrhli riešenie.     

  

 Uznesenie  číslo :                    OZ-341/2022 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

        9. Pomník.  

 

 Starosta obce informoval poslancov, že pomník v parku pred kostolom je v zlom 

technickom stave. Začal sa mrviť, čím sa stáva nebezpečný pre okolie. Z toho dôvodu 

pripravujeme zhotovenie nového pamätníka. Chceme ho zostaviť z troch kameňov 

a dvojkríža, na ktoré budú umiestnené pôvodné pamätné tabule.   

 

 Uznesenie  číslo :                    OZ-342/2022 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

10.  Rôzne:  

 

A) Nájomný byt.  

 

                   Starosta obce informoval poslancov, že sa nám uvoľnil jeden trojizbový nájomný 

byt. Poslancom predložil žiadosti. Na trojizbový byt sú len dve. Nakoľko by poslanci 

vyhoveli obom žiadostiam, rozhodli sa vyhovieť  tomu žiadateľovi, ktorí si žiadosť podal 

skôr.    

 

 Uznesenie  číslo :                    OZ-343/2022 

 OZ jednohlasne schválilo pridelenie bytu p. Adriánovi Lakatosovi, bytom Vozokany,  

            Hlavná č. 45.  

 



 

B) Retro-gastro festival.  

 

        Starosta obce oslovil poslancov, aby sa vyjadrili, či usporiadať retro-gastro 

festival a akou formou. Poslanci sú za zorganizovanie festivalu. Dohodli sa na termíne 

23.07.2022 a na stretnutí približne o dva týždne, kedy predložia návrhy.     

 

          Uznesenie  číslo :                    OZ-344/2022 

                   OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

  

 

C) Doména.   

 

        Starosta obce informoval poslancov, že máme vytvorenú novú webovú stránku, 

aplikáciu do mobilu. S pánom Juríkom sa však stále nevieme dohodnutú na cene za odkúpenie 

domény. Žiada si sumu 380,- €. Nakoľko nemáme prístupové údaje k doméne, naše e-mailové 

adresy používame staré.    

 

        Uznesenie  číslo :                    OZ-345/2022 

        OZ jednohlasne schválilo odkúpenie domény: www.obecvozokany.sk  vo výške  

                   380,- €.   

 

 

D) GDPR a kybernetická bezpečnosť.  

 

                   Starosta obce informoval poslancov, že je už potrebné vyriešiť GDPR 

a kybernetickú bezpečnosť, pretože už musíme informovať Bezpečnostný úrad, že ktorá firma 

nám túto bezpečnosť zabezpečuje. Ponúkla sa nám firma s prijateľnou cenovou ponukou, 

ktorá spolupracovala na vytvorení novej webovej stránky. Ide o Securion, s.r.o. so Senice, 

konateľom firmy je JUDr. Frederik Ravas.        

 

         Uznesenie  číslo :                    OZ-346/2022 

         OZ jednohlasne schválilo uzavretie zmluvy so spoločnosťou Securion, s.r.o. so  

                    sídlom v Senici. 

 

E) Komunitný plán sociálnych služieb.  

 

         Starosta obce predložil poslancom  komunitný plán sociálnych služieb obce 

Vozokany na roky 2022 – 2030. Komunitný plán je strategický dokument pre sociálnu oblasť, 

spracovanie ktorého vyplýva samospráve zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych služách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov. Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie 

rozvoja sociálnych služieb v obci.  

 

       Uznesenie  číslo :                    OZ-347/2022 

                  OZ jednohlasne schválilo Komunitný plán obce Vozokany na roky 2022 – 2030.  

 

http://www.obecvozokany.sk/


 

F) Centrum voľného času. 

 

        Starosta obce informoval poslancov, že sme dostali od Mesta Galanta žiadosť 

o uzavretie zmluvy na financovanie CVČ pre 7 deti z našej obce. Ide o poskytnutie 

finančných prostriedkov na I. polrok 2022 vo výške 1.171,- €, čo predstavuje 334,57 € 

/1 dieťa/1 rok.  Deti navštevujú vybíjanú, tanečnú, hru na gitare a  kurz slovenského jazyka. 

Hľadáme riešenie ako platiť nižšiu sumu.     

 

       Uznesenie  číslo :                    OZ-348/2022 

       OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

11. Rôzne info:  

 

            Starosta obce informoval poslancov o tom, že: 

 

➢ máme už zameraný areál bývalej MŠ a učiteľského domu; na vybudovanie príjazdovej 

cesty k učiteľskému domu budeme musieť odkúpiť pozemok od Bartosa Dávida 

o rozlohe 17 m2,  ten však nie je ochotný pozemok predať 

➢ Bartos Dávid odkúpil od cirkvi pozemok, na ktorom sa nachádza časť materskej školy 

( v minulosti sme aj my chceli tento pozemok odkúpiť, avšak cirkev nám ho chcela 

predať za veľmi vysokú sumu )  

➢ máme už doručenú turistickú mapu na fit chodník, v jarných mesiacoch ju umiestnime 

➢ vymaľovali sme spoločné priestory v nájomných bytoch 

➢ dali sme zhotoviť „uvítacie tabule“ na začiatkoch obce 

➢ Balázs Karika spolu s cvičencami chcú vymaľovať priestory na cvičenie; zakúpime im 

farbu o oni vymaľujú priestory 

➢ za minulý rok sme vytriedili necelých 56 % odpadu 

➢ máme umiestnené dve nové kamery; jedna je pri bývalej MŠ nasmerovaná na bytové 

domy a druhá, ktorá rozpoznáva aj ŠPZ je umiestnená v ostrej zákrute pri s.č. 305   

➢ reštaurácia QUEEN je už predaná a rodinný dom s.č. 308 je predaný v dražbe 

➢ Územný plán nám pripravuje p. Károlyová z Galanty – spolupracuje s Ing. Krupovou 

 

 

 

12. Diskusia   

 

- p. Karácsony  navrhol v cintoríne označiť kontajnery na smeti a vyvesiť oznam, aby 

občania triedili odpad.  Taktiež umiestniť oznam aj pri kontajneroch na triedený odpad  

na ostrovčekoch, aby občania neukladali odpad na zem vedľa kontajnerov.    

- Mgr. Gurabi – navrhol, aby sa pri príležitosti narodenia dieťaťa  v obci vysadil strom 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13.     Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-349/2022 

         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 :   Ing. Balázs Hoboth               ................................ 

 

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

 

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


