Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 23.03.2021
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. Karácsony a p. Ivány
2. Určenie členov návrhovej komisie

-

za členov návrhovej komisie boli určení: Ing. Hoboth Balázs, p. Pavlovič L. a
p. Hobot Cs.
3. Kontrola plnenia vlastných uznesení.

Starosta obce prečítal poslancom zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 15.12.2020.
Uznesenie číslo :
OZ-265/2021
OZ berie na vedomie plnenie vlastných uznesení.
4. Interpelácia poslancov:
V interpelácii poslanci nevystúpili.
5. Hospodárenie obce.
p. Gremanová informovala poslancov o hospodárení obce za obdobie do konca roka 2020.
Poslancov podrobne informovala o príjmoch a výdavkoch. K hospodáreniu neboli žiadne
dotazy.
Uznesenie číslo :
OZ-266/2021
OZ berie na vedomie hospodárenie za obdobie do konca roka 2020.

5. Správa o kontrolnej činnosti.
Kontrolórka obce, Ing. Varsányi, prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 –
kontrolu plnenia príjmov a výdavkov. Poslanci k správe nemali žiadne dotazy.
Uznesenie číslo :
OZ-267/2021
OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020.
6. Mikrobus.
Starosta obce informoval poslancov, že sme dostali dotáciu z Maďarska od Bethlem
Gábor alapítvány na zakúpenie mikrobusu vo výške 27.132,53. Oslovil p. Busa, aby pripravil
podklady na verejné obstarávanie. K tomu je však potrebné zadať parametre. Bude to 9
miestne vozidlo, podmienkou v projekte je, že musí byť nové, nie použité. Starosta obce bol
na obhliadke vozidiel v Dunajskej Strede spolu s p. Karácsonyom Imrichom a Márkom.
Dostali sme zatiaľ dve cenové ponuky. Poslanci sa rozhodli investovať aj keď do drahšieho
auta, ale kvalitnejšieho.
Uznesenie číslo :
OZ-268/2021
Technická špecifikácia predmetu zákazky (minimálne požiadavky):
Motor
Diesel
Výkon min. 110 kW
Zdvihový objem valcov max. 2 000 cm3
Priemerná kombinovaná spotreba max. 7,8 l/100 km
Prevodovka
Manuálna
6 stupňová
Karoséria
Kombi
Celková prípustná hmotnosť min. 3000 kg
9 miest
OZ jednohlasne schválilo doplatok obce vo výške max. 7.000,- €

7. Rôzne.
A) Prenájom pozemku.
Starosta obce informoval poslancov, že OZ odsúhlasilo firme ADC média umiestnenie
reklamnej tabule na obecnom pozemku, avšak obec nemá prijaté všeobecne záväzné
nariadenie na poplatky za prenájom obecných pozemkov. Zistil, že v okolitých obciach sa
cena za prenajatý pozemok pohybuje približne vo výške cca 30,- €/ m2 za rok.
Uznesenie číslo :
OZ-269/2021
OZ jednohlasne schválilo výšku poplatku za prenájom obecného pozemku vo výške
30,- €/ m2 za rok.

B) Žiadosť.
Na OZ si podal žiadosť p. Kamenár Peter – konateľ firmy Mobil servis spol. s r.o. so
sídlom vo Vozokanoch na ulici Cintorínska č. 375/76. 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.
Uznesenie číslo :
OZ-270/2021
OZ prerokovalo žiadosť a jednohlasne schválilo zámer predať pozemok
parc.č. 135/4 o výmere 92 m2 podľa zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods.8, písm. b).
C) Žiadosť.
Na OZ si podala žiadosť p. Angelika Radványiová, 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.
Uznesenie číslo :
OZ-271/2021
OZ prerokovalo žiadosť a jednohlasne schválilo zámer predať pozemok
parc.č. 315/8 o výmere 14 m2 podľa zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods.8, písm. b).

D) Žiadosť.
Na OZ si podali žiadosť o renováciu kuchyne v nájomnom byte Veronika a Robert
Mácsodi, bytom Vozokany, Simonova č. 385/22. V žiadosti čestne vyhlasujú, že v prípade
odovzdania bytu nebudú žiadať finančné prostriedky za renováciu kuchyne (kuchynskej
linky).
Uznesenie číslo :
OZ-272/2021
OZ jednohlasne schválilo renováciu kuchynskej linky v nájomnom byte s.č. 385
pre Veroniku a Roberta Mácsodi. Podmienkou je, aby práce vykonali odborníci v
odbore, aby nedošlo ku škodám z dôvodu neodborného zaobchádzania
a poškodenia bytu.

E) Žiadosť.
Na OZ si podali žiadosť o výmenu vane za sprchový kút v nájomnom byte č. 9
p. Igor Horváth, bytom Vozokany, Simonova č. 385/22. Výmenu žiada zo zdravotných
dôvodov.
Uznesenie číslo :
OZ-273/2021
OZ jednohlasne schválilo výmenu vane za sprchový kút v nájomnom byte č. 9
s.č. 385 pre p. Igora Horvátha. Podmienkou je, aby práce vykonali
odborníci v odbore, aby nedošlo ku škodám z dôvodu neodborného
zaobchádzania a poškodenia bytu a aby si žiadateľ, v prípade odovzdania bytu
nenárokoval na finančné prostriedky, ktoré vynaložil na výmenu.

F) Žiadosť o sociálnu výpomoc.
Starosta obce prečítal žiadosť od p. Vladislava Oravca, trvale bytom Vozokany
o jednorázový sociálny príspevok a o možnosti riešenia jeho bytovej situácie.

Uznesenie číslo :
OZ-273/2021
OZ jednohlasne zamietlo jednorázový sociálny príspevok. Obec nevlastní sociálne
byty a nemá k dispozícii budovu, ktorou by riešila bytovú situáciu žiadateľa.

G) Pridelenie bytu.
Starosta obce informoval poslancov, že sa uvoľnil byt po p. Köbölovi Štefanovi. Ide
o dvojizbový byt v bytovom dome s.č. 385. Poslanci prehodnotili žiadosti.
Uznesenie číslo :
OZ-274/2021
OZ jednohlasne schválilo pridelenie byt č. 12 v bytovom dome s.č. 385 Horváthovi
Petrovi, bytom Vozokany Simonova č. 385/22.

H) Pridelenie bytu.
Starosta obce informoval poslancov, že p. Hodúrová sa vysťahovala z bytu, ale ho
nevrátila. O tento byt má záujem p. Horváth Anita s manželom, bytom Vozokany, Simonova
č. 385 ale aj Szabová Vivien s partnerom, bytom Vozokany, Horná č. 329. Poslanci
prehodnotili situáciu.

-

Uznesenie číslo :
OZ-275/2021
OZ schválilo pridelenie bytu č. 8 Szabovej Vivien v počte hlasov:
Za : p. Karácsony I., p. Pavlovič L. Ing. Hoboth B., Mgr. Gurabi B. a p. Hobot Cs. P.
Ivány Á.
Proti: Pavlovič G.

I) Vypracovanie dokumentácie.
Starosta obce informoval poslancov, že by bolo vhodné pripraviť dokumentáciu na
renováciu budovy bývalej materskej školy a učiteľského domu. Ide o statiku, výmenu strechy,
okien, kúrenia fasádu. Dôvodom je, že keď je vypísaná výzva a určená krátka lehota na
podanie projektu, nemáme pripravené podklady a nestíhame termín na podanie.

Uznesenie číslo :
OZ-276/2021
OZ poverilo starostu obce s prípravou dokumentácie na renováciu budov.

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

b)
c)
d)

Máme podané projekty:
a) – Interreg SK-CZ – náučný chodník
b) TTSK – na retro-gastro festival
- na detský letný tábor
Envirofond – na kompostéry a mulčovač
- na renováciu čerpacej stanice
Interreg – SK – HU zmluva je už podpísaná
Chodník – od obecného úradu po školu – bude schválený až v septembri
Nabíjacia stanica pre elektromobily

-

Uzavrel výhodnejšiu zmluvu na elektrickú energiu – z 2.150,- € na 1.752,- €.

a)

9.

Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo :
OZ-277/2021
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 : Imrich Karácsony

Zapísala:

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

Árpád Ivány

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

Klementová

.…...........................

