
Z á p i s n i c a   
 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 22.05.2019 

 

 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. Ivány Árpád a p. Karácsony Imrich  

 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie a členov mandátnej komisie.     

 

– za  členov návrhovej boli určení : Pavlovič Ladislav, Pavlovič Gabriel,                                                   

                                                       Mgr. Gurabi Bálint,   

 

               3. Interpelácia poslancov: 

 

        V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci: 

a) p. Karácsony – treba dokončiť kosenie v cintoríne  

b) p. Gurabi – v bývalej MŠ vymenili kľúč, pretože zámka bola pokazená a zatiaľ sa mu 

nepodarilo doručiť nový kľúč seniorom 

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce : 

 

a) cintorín bude dokosený podľa počasia  

b) seniorom bude potrebné kľúč skoro doručiť, pretože budú mať akciu, aby sa dostali do 

svojho klubu 

 

4.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

                 Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 28.03.2018. 

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-68/2019 

                 OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 

 

  

 

 



        

       5.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Vozokany 

            za rok 2018. 

  

            Ing. Varsányi – kontrolórka obce prečítala Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu obce Vozokany za rok 2018, ktorý vypracovala v súlade § 18, ods. 1, písm 

c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  V zmysle § 16, 

odst. 5, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záverečný 

účet obce obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení na „bežný 

rozpočet“, „kapitálový rozpočet“ a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

bilanciou  aktív a pasív, údaje o hospodárení, prehľad o poskytnutých dotáciách, hodnotenie 

plnenia programov obce. 

 

          Uznesenie  číslo :               OZ-69/2019  

         OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrórky.  

  

         Uznesenie  číslo :               OZ-70/2019 

                    OZ jednohlasne schválilo záverečný účet obce za rok 2018 a schvaľuje celoročné 

                    hospodárenie bez výhrad. 

 

         Uznesenie  číslo :               OZ-71/2019 

                    OZ jednohlasne schválilo 10 %  z prebytku hospodárenia obce previesť do    

         rezervného  fondu. 

 

 

            6.       Návrh plánu kontrolnej činnosti. 

 

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

II. polrok 2019 s nasledovným zameraním: 

– Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vozokany za rok 2017 

– Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za I. polrok 2018 

– Kontrola plnenia uznesení OZ za I. polrok 2018 

– Kontrola evidencie rozpočtových opatrení v roku 2017    

                                  

      Uznesenie  číslo :               OZ-72/2019 

                  OZ jednohlasne schválilo návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. 

 

  

             7.   Rozbor hospodárenia.  

       

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

marca 2019. Poslancov podrobne informovala o príjmoch a výdavkoch. K hospodáreniu 

neboli žiadne dotazy. 

 

           Uznesenie  číslo :           OZ-73/2019 

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

 

 

 

 



 8. Zberný dvor – triedenie odpadov. 

 

     Starosta obce informoval poslancov so stavom zberného dvora. Mali sme kontrolu 

z MŽP, ktorá veľmi dôkladne kontrolovala dokumentáciu ako aj vybavenie zberného dvora, 

oplotenie, osvetlenie, ...  

- Dostali sme avízo na zaplatenie traktora  

- Monitorovacia správa je vypracovaná – udržateľnosť projektu  

- Bude u nás vykonaný vládny audit 

- Zberný dvor je pripravený na odovzdanie do prevádzky – 06.06.2019 

- Naši zamestnanci tam už skladujú svoje pracovné stroje  

- Dali sme tam urobiť police za cca 500,- € 

- Občanom sme doručili informácie o triedení odpadu a intervale odvozu TKO 

- Firma FCC bude odvážať všetky komodity okrem plastov, ktoré bude aj naďalej 

odvážať firma Adax 

- Firma FCC bude odvážať odpad na svoju skládku, na skládku Kerektó budeme aj 

naďalej odvážať niektorý odpad – napr. z cintorína a občania individuálne 

- Prevádzkový poriadok bude zverejnený aj na zbernom dvore   + tabuľa prevádzkovej 

doby 

- Súčasní dvaja zamestnanci nám nepostačujú, preto na zberný dvor prijmeme jednu 

osobu na čiastočný pracovný úväzok  

- Zberný dvor bude otvorený v stredu poobede a v sobotu doobeda 

 

 Uznesenie  číslo :           OZ-74/2019 

 OZ berie na vedomie podané informácie. 

 

 

8.  MAS – detské ihriská 

 

         Starosta obce informoval poslancov, že sme podali prostredníctvom MAS žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku na vybudovanie detského ihriska. Plochu sme vytýčili na 

zatrávnenej ploche vedľa multifunkčného ihriska. Výška príspevku na jednu obec je približne 

5.000 - 6.000,- €. V uvedenej sume sme vybrali zostavu detských hojdačiek a preliezok. 

Projekt pripravuje p. Seres z firmy Kango spoločne pre všetky obce, ktoré sú členmi MAS 

a prejavili záujem o projekt.   

 

 Uznesenie  číslo :           OZ-75/2019 

 OZ berie na vedomie podané informácie. 

 

9. DOMUS, n.o.  

        

        Starosta obce prečítal poslancom žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnych služieb 

o poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Žiadateľ je 

v zmysle § 12, ods. 1, písm. c) a § 40, ods. 1 zákona o sociálnych službách  poskytovateľom 

sociálnej služby v dennom stacionári s názvom Astra, nachádzajúcim sa v obci Jahodná. 

Žiadateľ je neverejným poskytovateľom a uzatvoril s občanmi našej obce zmluvu 

o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári. Podľa § 75, ods. 1 písm. a), bod 4 

zákona o sociálnych službách je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. 



 

 Uznesenie  číslo :           OZ-76/2019 

 OZ schválilo poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej  

            sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre    

 občanov  našej obce  v Dennom stacionári DOMUS, n.o. v Jahodnej vo výške  

 1,00 €  na osobu/ deň.  

 

 

10.   Projekty.  

 

          Starosta obce informoval poslancov, že sú vyhlásené výzvy na projekty. Požiadame 

o financie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. P. Gáspár – projektant  bol pozrieť stavbu 

zbrojnice. Hasiči by mali záujem vymeniť bránu, vybudovať sociálne zariadenia (WC, 

sprchu), dostavať budovu. Projekt by bol približne v sume 30.000,- € a treba ho podať do 

21.06.2019.  

Druhý projekt je na cezhraničnú spoluprácu. Starosta obce navštívil  starostu obce Szárföld 

a oslovil ho s možnosťou uzavretia zmluvy o cezhraničnej spolupráci. Projekt by sme 

zamerali viac na kultúru a to výstavbu tribúny, zakúpenie setov na sedenie. Finančná čiastka 

by bola vo výške 20 – 25.000,- € + 5 % spoluúčasť.               

 

 Uznesenie  číslo :           OZ-77/2019 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu a jednohlasne schvaľuje spolufinancovanie 

 vo výške 5%.   

 

11. Optický kábel – Slovak Telekom.  

         Starosta obce predložil poslancom projekt k vyjadreniu sa k vybudovaniu optického 

kábla v obci spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Bratislava. Spoločnosť ho buduje v celej 

Slovenskej republike. Budujú ho aj medzi obcami a na výstavbu v obci potrebujú súhlas obce. 

V obci už máme zavedený optický kábel inou spoločnosťou, ale tým, že sa naň napája 

postupne viac domácností, tým je pomalší a je potrebné ho dostavať aj  mimo obce. V rámci 

tohto projektu by optický kábel ukladali do zeme a pri každej domácnosti by bola prípojka 

bez ohľadu, či sa domácnosť napojí alebo nie.    

 

 Uznesenie  číslo :           OZ-78/2019 

            OZ zamietlo vybudovanie stavby: INS FTTH HSAL 03 Vozokany - optický kábel pre 

spoločnosť Slovak Telekom v počte  hlasov: 

 4 – proti: Pavlovič Gabriel, Ing. Hoboth Balázs, Mgr. Gurabi Bálint a  Ivány Árpád, 

 3 – zdržali sa : Karácsony Imrich, Pavlovič Ladislav a Hobot Csaba 

 

 

 

 

 

 



 

12. Nevitel.    

 

         Starosta obce predložil poslancom žiadosť od spoločnosti Nevitel a.s.  

a) o udelenie súhlasu na vybudovanie  telekomunikačnej stavby „Prízemná 

telekomunikačná stavba s oporným vytyčovacím bodom ( stožiar ) ako súčasť vedenia 

rádiokomunikačnej siete, na parcele KN-C č. 577/136, druh orná pôda, k.ú.  

Vozokany.      

b) o umiestnenie telekomunikačnej stavby – časť zemná NN prípojka na pozemku 

parcela  reg. „E“ č. 577/43, orná pôda, k.ú. Vozokany.  

Uvedená stavba zemnej NN prípojky bude pozostávať z uloženia NN elektrického      

kábla do zeme na predmetnej parcele z dôvodu napájania plánovanej novej  

telekomunikačnej stavby – stožiara O2 na zdroj EE. 

  

 

     Uznesenie č.  OZ-79/2019 

 

        a)    OZ schválilo umiestnenie plánovanej telekomunikačnej stavby „Prízemná     

    telekomunikačná stavba s oporným vytyčovacím bodom ( stožiar ) ako súčasť  

    vedenia rádiokomunikačnej siete, na parcele KN-C č. 577/136, druh orná pôda, k.ú.  

    Vozokany.      

      

        b)     OZ schválilo umiestnenie telekomunikačnej stavby – časť zemná NN prípojka na  

     pozemku parcela  reg. „E“ č. 577/43, orná pôda, k.ú. Vozokany.  

     Uvedená stavba zemnej NN prípojky bude pozostávať z uloženia NN elektrického  

     kábla do zeme na predmetnej parcele z dôvodu napájania plánovanej novej  

                telekomunikačnej stavby – stožiara O2 na zdroj EE. 

 

 

13. Úprava rozpočtu. 

 

        P. Gremanová informovala poslancov o úprave rozpočtu k 22.05.2019. Podrobne 

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

 

            Uznesenie  číslo :                  OZ-80/2019 

                        OZ  jednohlasne schvaľuje úpravu rozpočtu k 22.05.2019. 

 

 

14. Obecné noviny.  

 

        Starosta obce sa informoval u poslancov, či pripravujú letné vydanie obecného časopisu, 

nakoľko jarné číslo nevyšlo. Informoval sa aj na dôvod, prečo časopis nevydali, občania ho 

očakávali pred Veľkou nocou. Dôvodom boli nepredložené články. Letné číslo pripravujú 

vydať pred hodami.    

 

            Uznesenie  číslo :                  OZ-81/2019 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu 



 

15. Retro – gastro festival  

 

        Starosta obce informoval poslancov, že vo štvrtok 30.05.2019 o 18.00 hod. v kultúrnom 

dome bude stretnutie ohľadom prípravy retro – gastro festivalu. Traja poslanci a starosta obce 

boli v Pitvarosi na ich slávnosti. Cítila sa tam veľmi dobre. Na festival pozveme aj my 45 

hostí z Pitavrosu.  Vyhrali sme projekt na kultúru vo výške 2.500,- €, čo použijeme na túto 

akciu.  

            Uznesenie  číslo :                  OZ-82/2019 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu 

 

16. ČOV. 

         Starosta obce informoval poslancov, že tu boli geodeti zamerali potrebný priestor na 

napojenie ČOVky na verejnú kanalizáciu. Dáme vypracovať dokumentáciu. Náklady na 

napojenie ČOVky budú približne vo výške 15.000,- €. Kanalizačné potrubie bude vedené pri 

plote p. Popluhára a pri bývalej budove MŠ sa pod cestou prevedie k nej.  

            Uznesenie  číslo :                  OZ-83/2019 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu 

 

17. Školstvo. 

        Starosta obce informoval poslancov so stavom v školstve.  

        Do ZŠ sa zapísalo 8 detí, celkovo ich bude 18. Učiteľky často pripravujú rôzne programy 

– vo veľkej miere sa venujú deťom. Tento týždeň absolvujú plavecký výcvik v Galante. Na 

MDD pripravujú bohatý program pre deti, rôzne súťaže, atrakcie. Na tento účel dostali od 

Trnavského samosprávneho kraja finančnú podporu vo výške 1.100,- €.  S učiteľkou –  

Mgr. Serczelovou sme mali uzavretú zmluvu na dobu určitú, ale teraz sme ju uzavreli na dobu 

neurčitú. Nakoľko sa nám zapísalo do prvého ročníka dieťa na vozíčku, bude potrebné 

upraviť  školu na bezbarierovú. 

        V MŠ sú pani učiteľky taktiež aktívne. Problém je trochu s tým, že počas prázdnin majú 

škôlku uzavretú. Aj ony musia čerpať dovolenku aká im prináleží zo zákona. V budúcnosti 

bude potrebné pred zatvorením MŠ nechať od každého rodiča podpísať súhlas, aby bola 

škôlka zatvorená, aby nedošlo k nedorozumeniam.   

     

            Uznesenie  číslo :                  OZ-84/2019 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu 

 

18. Špeciálna škola v Tomášikove.  

        Je rozhodnuté, že špeciálna škola v Tomášikove bude zrušená k 30.06.2019. Mala by byť 

presťahovaná do Trstíc, avšak tamojší rodičia vyjadrili nesúhlas. Najbližšie špeciálne školy 

s vyučovacím jazykom maďarským sú v Okoči a Dunajskej Strede. Deti s ich diagnózami nie 

sú schopné cestovať samé, preto im bude potrebné zabezpečiť dopravu. V súčasnej dobe 

zatiaľ nevieme, kam bude škola presťahovaná. Pri tejto príležitosti starosta obce navrhol 

zakúpenie mikrobusu, ktorý by sme využili aj pre žiakov škôl, športovcov a pod.    



  Uznesenie  číslo :                  OZ-85/2019 

             OZ berie na vedomie podanú informáciu a pozisťuje info o ponukách na predaj  

                        mikrobusu. 

 

 

19.  Jazdené auto. 

 

         Starosta obce informoval poslancov, že chceme zakúpiť ojazdené dvojmiestne auto 

s úložným priestorom na prevážanie pracovných  strojov pre našich zamestnancov.  

 

  Uznesenie  číslo :                  OZ-86/2019 

             OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

20. Štrkovisko. 

 

         Starosta obce informoval poslancov, že petičnému výboru bol doručený záznam 

z prerokovania danej veci. Poslanci boli oboznámení s vyjadreniami dotknutých orgánov, 

avšak tento projekt obec Čierna Voda stiahla, takže sa v danej veci aktuálne nebude konať.  

         

             Uznesenie  číslo :                  OZ-87/2019 

             OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

21. Nový kotol pre obecný úrad a KD. 

  

         Starosta obce opätovne informoval poslancov, že ešte stále nie je doriešené kúrenie na 

obecnom úrade a v kultúrnom dome. Tieto priestory sa vykurujú jedným kotlom striedavo, 

podľa akcií v kultúrnom dome. Poslanci už aj v minulosti riešili danú situáciu, z toho dôvodu 

p. starosta oslovil plynárov p. Pszotu Ladislava a p. Gyurcsiho, ale aj iných,  aby vypracovali 

cenovú ponuku.  Cenovú ponuku zatiaľ predložili p. Pszota  na celkovú sumu vo výške 

5.569,18 € a p. Zilizi na sumu vo výške 3.049,98 €. Poslanci navrhli, aby sme oslovili ešte 

tretiu firmu.  

 

           Uznesenie  číslo :                  OZ-88/2019 

           OZ jednohlasne schválilo inštaláciu nového kotla a práce urobiť do konca  

                      augusta 2019.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Rôzne informácie:  

 

         Starosta obce informoval poslancov o tom, že: 

- Projekt na rozšírenie kamerového systému, ktorý sme podali vo februári ešte  nie je 

uzavretý 

- MDD bude organizované na miestnom ihrisku s bohatým programom; na túto akciu 

sme dostali finančnú podporu od TTSK vo výške 1.100,- € 

- Klub dôchodcov bude mať v kultúrnom dome posedenie ku Dňu matiek a otcov 

- Družobná obec Pitvaros nás pozvala na 10.08.2019 na obecné slávnosti, kde 

očakávajú našu hojnú účasť; vystupovať bude vozokanský Csemadok 

- V obci sme organizovali jarnú brigádu vo dvoch termínoch, nakoľko v prvom termíne 

sa rozpršalo; účasť bola slabá 

- Poďakoval sa miestnym hasičom a Csemadoku za organizáciu „Stavanie mája“ 

- Pri bývalej materskej škole sme opravili detské ihrisko 

- V budúcnosti chceme zakúpiť kosu na traktor Zetor 

- Potrebujeme zakúpiť jeden notebook – pre hlavnú kontrolórku, nakoľko je jej počítač 

nefunkčný 

- Bola tu dvakrát  archivárka, ktorá pripravuje spisy ku kontrole 

- 3. júna budeme mať kontrolu od hasičov v MŠ a ZŠ      

 

           Uznesenie  číslo :                  OZ-89/2019 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

23. Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-90/2019 

         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 :   Ivány Árpád                        ................................ 

 

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

 

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


