
 

 

Z á p i s n i c a   
 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 22.10.2019 

 

 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 6, Mgr. Gurabi sa ospravedlnil 

 

 

            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. Ivány – informoval sa na ulicu Esterházyovcov, že kedy bude opravená, pretože je  

                 vo veľmi zlom stave 

b) p. Pavlovič – poukázal na prevádzkovú dobu na zbernom dvore, aby sa tam vyvážal  

                      odpad iba v stanovenom čase a nie mimo prevádzky a nech to preberá  

                      iba p. Panyik, ktorý je za to zodpovedný  

                         -  navrhol organizovať jarnú a jesennú brigádu, do ktorej by sa mali    

                            zapojiť aj občania obce                                 

 

 

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a) oprava cesty je len otázkou financií, celú cestu treba vyasfaltovať, nestačí len 

zaplniť diery 

b) - danú pripomienku bude konzultovať s pracovníkmi, ktorí majú prístup na zberný    

  dvor    

            - je to možné;  brigádu sme už organizovali, avšak zúčastnených bolo len do 10.   

 

 

 



 

 

 

4.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

     Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 03.09.2019. 

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-123/2019 

                 OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 

 

 

5.  Centrálny krízový fond.                           

 

     Starosta obce prečítal poslancom list od Trnavského samosprávneho kraja, kde nám 

ponúkli zapojiť sa do Centrálneho krízového fondu, ktorý vznikol na základe podpisu 

Memoranda o partnerstve a spolupráci TTSK a regionálnych združení miest a obci 

v Trnavskom kraji. Fond umožňuje operatívne poskytnúť financie na odstránenie škôd tam, 

kde je to potrebné a naliehavé, na pomoc členom CKF, ktorým  vznikla škoda na majetku 

v dôsledku havárií, mimoriadnych udalostí, živelných pohrôm a katastrof. Obce a mestá 

uhrádzajú členský vklad vo výške 0,50 € na jedného obyvateľa obce do konca marca 

príslušného roka.  

 

Uznesenie  číslo :               OZ-124/2019 

 OZ jednohlasne schválilo členstvo v Centrálnom krízovom fonde.  

 

 

6.  Miestny kostol.  

 

     Starosta obce informoval poslancov, že ho oslovila p. Kariková Mária, na požiadanie  

p. farára, so žiadosťou o poskytnutie finančnej čiastky na vonkajšiu fasádu kostola.  Uvádza, 

že kostol potrebuje vonkajšiu maľovku. Poslanci sa k danej veci vyjadrili tak, že p. farár je 

pozvaný na zasadnutie OZ a nech sa vyjadrí osobne, nie prostredníctvom  niekoho, nech 

predloží rozpočet, nehovoriac o tom, že obec nesmie financovať opravu budov, ktoré nie sú 

vlastníctvom obce. Kostol potrebuje izoláciu, pretože kostol má vlhké múry, čo spôsobuje 

opadávanie maľovky.  Sponzori, ktorí maľovali interiér kostola bez nároku na finančnú 

odmenu vyjadrili svoju nespokojnosť, pretože p. farár odmietol urobiť omšu pre jubilantov pri 

príležitosti ich jubilea.    

 

Uznesenie  číslo :               OZ-125/2019 

            OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

7. VZN o miestny daniach a poplatkoch.  

 

    Starosta obce informoval poslancov obce o situácii ohľadom zberu odpadov a o separovaní. 

Porovnal množstvá s minulým rokom a vyčíslil náklady s tým spojené. Výdavky v prepočte 

na jedného obyvateľa obce je vo výške nad 28,- €. Z toho dôvodu je potrebné upraviť výšku 

miestneho poplatku za odvoz TKO na jedného obyvateľa. Poslanci potvrdili potrebnú úpravu 

a navrhli upraviť poplatok na 25,- € na jednu osobu na rok. Pre právnické osoby 

a podnikateľov taktiež 25,- € na jedného zamestnanca na rok.  Okrem toho pristúpili na 



používanie nálepiek na smetné nádoby od roku 2020. Nálepku dostane občan, ktorý zaplatí 

miestny poplatok na celý rok. Tí občania, ktorí si poplatok neuhradia, nedostanú nálepku 

a tým sa im neodvezú smeti. So zmenami  budú občania oboznámení.  

Uznesenie  číslo :               OZ-126/2019 

            OZ jednohlasne schválilo miestny poplatok za odvoz TKO vo výške 25,- € na osobu  

            na rok a pre  právnické osoby a podnikateľov taktiež 25,- € na jedného zamestnanca  

            na rok.   

 

 

8.  VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce.  

 

     Poslanci prerokovali návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce. 

Na základe tohto VZN môžu požiadať subjekty o poskytnutie dotácií z prostriedkov obce. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok  je potrebné predložiť do 30. novembra 

kalendárneho roka.    

 

Uznesenie  číslo :               OZ-127/2019 

 OZ jednohlasne schválilo VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov      

            obce. 

 

9. Nájomný byt.  

 

    Starosta obce informoval poslancov, že sa nám uvoľnil trojizbový byt po Andrei 

Kamenárovej. Prečítal žiadosti o pridelenie bytu.  Poslanci prehodnotili žiadosti a byt pridelili 

p. Erike Szekácsovej a Alexandrovi Kozmovi.   

 

Uznesenie  číslo :               OZ-128/2019 

            OZ jednohlasne schválilo trojizbový byt Erike Szekácsovej a Alexandrovi Kozmovi. 

 

10.  Čerpacia stanica.  

 

       Starosta obce informoval poslancov, že sme mali neohlásenú kontrolu na čerpacej stanici 

z úradu verejného zdravotníctva. Brali vzorky vody z obecného úradu v z reštaurácie Diófa. 

Pri kontrole zistili, že nám chýba chlór – dávkovač chlóru nefunguje. Upovedomili sme firmu, 

ktorá nám servisuje chlórové zariadenie, aby nám odstránila chybu.  Ďalej informoval 

poslancov, že p. Jeskó, ktorý sa nám staral o čerpaciu stanicu, chce svoju prácu ku koncu roka 

ukončiť. Z toho dôvodu budeme musieť nájsť za neho náhradu.  

 

Uznesenie  číslo :               OZ-129/2019 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

11. MAS.  

 

      Starosta obce informoval poslancov, že valné zhromaždenie prerokovalo výšku 

mimoriadnych členských príspevkov k projektu MAS Stará Čierna voda v pohybe.  Výška 

príspevku je určená na základe výsledkov VO v rámci implementácie projektu. Projekt je 

podaný za zriadenie detských ihrísk. V obci Vozokany bude vybudované pri multifunkčnom 

ihrisku. Príspevok pre našu obec je vo výške 402,64 €.    

 



Uznesenie  číslo :               OZ-130/2019 

 OZ jednohlasne schválilo úhradu mimoriadneho členského príspevku vo výške 

            402,64 €. 

 

12. Mobiliár na Fit chodníku. 

 

      Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné navrhnúť  miesto na fit chodníku na 

vybudovanie mobiliáru. Ten je však možné vybudovať na obecnom pozemku. Pri chodníku je 

veľká časť pozemku vo vlastníctve p. Esterházyovej. P. starosta osloví p. Mártona, či bude 

súhlasiť s tým, aby bol vybudovaný oproti Diófy.    

 

Uznesenie  číslo :               OZ-131/2019 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

12. Žiadosť o odpredaj pozemku. 

 

        Na OZ si podala žiadosť o odpredaj pozemku Ing. Aneta Forrová, bytom Vozokany, 

Školská č. 28/3. Ide o časť pozemku, register „E“, parc. č. 316, ktorý je oplotený, a ktorý  

užíva jej rodina od roku 1940.  

 

Uznesenie  číslo :               OZ-132/2019 

 OZ prehodnotilo žiadosť a jednohlasne schválilo zámer predať časť pozemku,  

 parc. č. 316 o výmere 42 m2. 

 

13. Budova bývalej MŠ. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že treba poriešiť kúrenie v bývalej materskej škole, 

aby sa zbytočne nevykurovali všetky miestnosti, pretože sme mali vysoký nedoplatok. 

Postačilo by len temperovanie. Potrebné by bolo aj opraviť budovu, pretože sú tam veľké 

pukliny, cez ktoré uniká teplo. Poslanci navrhli nainštalovať podľa možnosti termostaty. 

Oslovíme mladých zo „Suvikszu“, či ešte majú záujem o miestnosť, ktorá im bola pridelená, 

alebo ju môžeme prideliť mladšej generácii. Okrem toho je klubovňa pre seniorov tiež slabo 

využívaná.       

 

Uznesenie  číslo :               OZ-133/2019 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu.   

 

 

14.  Rôzne informácie:  

 

      Starosta obce informoval poslancov o tom, že: 

 

- futbalisti mali zasadnutie aj za účasti poslancov OZ, kde sa dohodli, že odohrajú 

sezónu 

- odsúhlasili nám dotáciu na obnovu školskej jedálne vo výške 10.000,- € 



- dnes sme mali stavebné konanie ohľadom vybudovania prečerpávacej stanice pri 

bytovkách a čakáme na stavebné povolenie  

- v cintoríne máme opravenú bránu, umiestnené nové osvetlenie pri odbočke 

do cintorína a upratané okolie oplotenia 

- bolo by vhodné zakúpiť nové vianočné osvetlenie 

- máme ešte stále dosť neplatičov vody, začneme ich postupne odpájať od obecného 

vodovodu, možno ostatní neplatiči spozornejú a začnú platiť; ako prvých odpojíme 

rodinu Bihariovú, ktorá čerpá vodu, vôbec neplatí a ani nie je u nás prihlásená na 

pobyt 

- v decembri by malo vyjsť vianočné dvojčíslie obecného časopisu, v ktorom bude 

potrebné informovať obyvateľov obce s tým čo sa v obci udialo za posledný rok, čo 

pripravujeme a okrem iného ako nakladať so smeťami    

- dostali sme ponuky na úver na vybudovanie prečerpávacej stanice zatiaľ od bánk a to: 

SLSP, VÚB, Prima banka 

 

Uznesenie  číslo :               OZ-134/2019 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu.   

 

 

 

 

15.   Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-135/2019 

         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 :   Pavlovič Gabriel                 ................................ 

 

               Ivány Árpád                        ................................ 

 

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


