
Z á p i s n i c a 
 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa  27.06.2022 

 

 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 7   

 

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

1. Otvorenie 

2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Interpelácia poslancov 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky 

6. Prejednanie a schválenie záverečného účtu 

7. Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

8. Úprava rozpočtu na rok 2022 

9. Komunálne voľby 

10. Rôzne –    Prístupová cesta na cintorín 

- Žiadosť o povolenie úpravy bytu 

- Ponuka na odkúpenie -  SPP 

11. Rôzne info  

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

        Uznesenie  číslo :          OZ-365/2022 

         OZ jednohlasne schválilo program rokovania.  

 

 

            1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

      Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a 

– za overovateľov :  Imrich Karácsony a Gabriel Pavlovič 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie  

 

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

 

3.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

     Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 17.05.2022 

 

                Uznesenie  číslo :               OZ-366/2022 

                OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení 



 

4. Interpelácia poslancov: 

 
   V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci:  

a) p. Gurabi informoval, že na ulici Burgondia za s.č. 148 zakopávajú smeti v záhrade 

b) p. Karácsony – triedený odpad pri kontajneroch na státiach je odvezený, ale 

kontajnery zostávajú nevyprázdnené 

- kamióny v obci rýchlo jazdia, bolo by potrebné urobiť nejaké obmedzenia 

- keďže nemáme dostatok finančných prostriedkov na opravu všetkých narušených 

chodníkov  

c) p. Pavlovič – navrhol odmeniť učiteľky za ich prácu, prípravu programov na rôzne 

vystúpenia a prípravu na rôzne súťaže, v ktorých dosahujú výborné výsledky  

 

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a) takýto problém sme už riešili, my nemôžeme ísť k niekomu svojvoľne kontrolovať, čo 

má v záhrade a polícia to riešiť nechce; vlastníci pozemku si to vždy obhája po svojom 

b) - dohliadneme aj na to, aby boli kontajnery vyprázdnené podľa potreby    

- je pravda, že kamióny rýchlo jazdia, ale všetky naše návrhy na riešenie budeme 

musieť riešiť s dopravným inšpektorátom, najúčinnejšie by bolo vybudovanie 

ostrovčekov, pretože tabule s obmedzenou rýchlosťou vodiči neakceptujú 

- je aj taká možnosť, aby naši zamestnanci opravili tie najviac poškodené chodníky 

c) učiteľkám je poskytnutá odmena,  uhrádzame im všetky výdavky spojené so súťažami, 

vystúpeniami, a taktiež sú im poskytnuté všetky finančné prostriedky, ktoré sú nám 

poukázané od štátu      

 

 

       5.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Vozokany 

            za rok 2021. 

  

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

záverečného účtu obce Vozokany za rok 2021, 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-367/2022  

         OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrórky.  

  

         Uznesenie  číslo :               OZ-368/2022 

                    OZ schválilo záverečný účet obce za rok 2021 a schvaľuje celoročné 

                    hospodárenie bez výhrad  v počte hlasov :  za - 7 ;   proti – 0;   zdržali sa: 0   

 

         Uznesenie  číslo :               OZ-369/2022 

                    OZ schválilo 10 %  z prebytku hospodárenia obce previesť do rezervného           

                    fondu, t.j. 2.988,- €   v počte hlasov :    za - 7 ;   proti – 0;   zdržali sa: 0   



6. Návrh plánu kontrolnej činnosti.  

 

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

polrok 2022 s nasledovným zameraním: 

– Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Vozokany za 

roky 2023 - 2025 

– Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za II. polrok 2022 

– Kontrola plnenia uznesení OZ za II. polrok 2022 

– Kontrola vybavovania sťažností 

– Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení   

            s majetkom obce. 

                                  

      Uznesenie  číslo :               OZ-370/2022 

                  OZ schválilo návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2022   

                  v počte hlasov :    za - 7 ;   proti – 0;   zdržali sa: 0   

 

 

7.  1. úprava rozpočtu.                  

                                      

     P. Gremanová informovala poslancov o úprave rozpočtu k 27.06.2022. Podrobne prečítala 

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

 

                Uznesenie  číslo :                  OZ-371/2022 

                OZ  jednohlasne schválilo 1. úpravu rozpočtu k 27.06.2022 

 

8. Komunálne voľby.   

 

    Starosta obce informoval poslancov, že na základe § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov je potrebné schváliť volebný obvod a počet poslancov vo volebnom 

obvode. Okrem toho poslanci schválili aj úväzok starostu obce.  

 

               Uznesenie  číslo :                  OZ-372/2022 

    OZ jednohlasne schválilo: - jeden volebný obvod 

                                                          - 7 poslancov                              

                                                          -  starostovi obce plný úväzok                               

 

9. Rôzne:  
 

A) Vysporiadanie pozemku .  

 

Starosta obce prečítal list od Okresného úradu Trnava – žiadosť o súčinnosť. Okresný 

úrad Trnava ako správca majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov nás žiada o súčinnosť z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania parcely reg. E KN parc.č. 333 o výmere 719 m2, 

vedenej na LV č. 983 k.ú. Vozokany, podiel 1/1. Podľa identifikácie na parcely reg. C 

KN (LV nezaložený) sa jedná o parcelu č. 413 ostatná plocha, časť parc. č. 414/3 

zastavaná plocha a č. 335/1 ostatná plocha. Podľa dostupných podkladov z KN sa 



jedná o časť prístupovej komunikácie a časť cintorína. Z uvedeného dôvodu nás 

žiadajú  o súčinnosť – poskytnutie podkladov a dokladov, ktoré umožnia usporiadať E 

KN parc. č. 333 zmluvou podľa zákona o správe majetku štátu za zníženú cenu za 

účelom poskytovania verejnoprospešných služieb. 

 

                Uznesenie  číslo :                  OZ-373/2022 

OZ schválilo vysporiadanie parcely E KN parc. č. 333 o výmere 719 m2  

v počte hlasov :    za - 7 ;   proti – 0;   zdržali sa: 0    

 

 

B) Žiadosť o povolenie úpravy bytu. 

 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť o povolenie úpravy bytu od Kataríny 

Busánszkej. Žiada o povolenie nainštalovať klimatizáciu.  

 

  Uznesenie  číslo :                  OZ-374/2022 

  OZ schválilo inštaláciu klimatizácie v byte p. Kataríny Busánszkej  s tým, že                  

                        ak sa časom z bytu vysťahuje, nebude si nárokovať úhradu za ňu v počte  

                        hlasov :    za - 7 ;   proti – 0;   zdržali sa: 0    

 

C) SPP – ponuka na odkúpenie plynárenského zariadenia. 

 

Starosta obce prečítal poslancom list od SPP, a.s. so sídlom  v Bratislave. Ide o prevod 

plynárenského zariadenia do vlastníctva spoločnosti SPP a to konkrétne:  

- plynovod STL PE 100     d 63  129,85 m + KHP DN 63 

- pripojovací plynovod      d  32  6,7  ( 1 ks ). Plynárenské zariadenie sa nachádza pod 

zemským povrchom pod pozemkami v katastrálnom území: Vozokany, parc. č. 27/1,2  

a 315/4.        

 

Uznesenie  číslo :                  OZ-375/2022 

 OZ schválilo odpredaj plynárenského zariadenia za 1,- € v počte hlasov :    za - 7 ;     

            proti – 0;   zdržali sa: 0    

 

D) Žiadosť o odkúpenie obecného majetku.  

 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť od p. Gábora Tótha a jeho manželky o kúpu 

obecného majetku a to: pozemky nachádzajúce sa v kat. území Vozokany na LV č. 

464, parc. C: 

Parc.č.:     výmera:           druh pozemku: 

230       29 m2         zast. plocha 

231           29 m2       zast. plocha 

232       32 m2   zast. plocha 

            233            21 m2   zast. plocha  

            234            22 m2   zast. plocha 

            236/1         časť parcely 3525 m2 vodná plocha 

            236/2         časť parcely 2501 m2 zast. plocha 

           236/7          133 m2   zast. plocha 



           236/8          212 m2   zast. plocha 

           236/9          296 m2    zast. plocha 

 

Parcely registra E: 

 

           235              50 m2   zast. plocha,     čo činí spolu 4553 m2. 

 

Žiadatelia svoju žiadosť odôvodnili tým, že pozemky sú využívané na rekreačné účely. Počas 

doterajšieho používania pozemkov vynaložili značné úsilie na zamedzenie vzniku skládky 

TKO a ochranu životného prostredia v obci.  

 

 Uznesenie  číslo :                  OZ-376/2022 

 OZ jednohlasne schválilo zámer predaja  nasledovných pozemkov nachádzajúce sa   

            v kat. území Vozokany na LV č. 464, 

parc. C: 

Parc.č.:     výmera:           druh pozemku: 

230       29 m2         zast. plocha 

231           29 m2       zast. plocha 

232       32 m2   zast. plocha 

            233            21 m2   zast. plocha  

            234            22 m2   zast. plocha 

            236/1         časť parcely 3525 m2 vodná plocha 

            236/2         časť parcely 2501 m2 zast. plocha 

            236/7          133 m2   zast. plocha 

            236/8          212 m2   zast. plocha 

            236/9          296 m2    zast. plocha 

 

           Parcely registra E: 

           235              50 m2 zast. plocha,     čo činí spolu 4553 m2  v podiele   1/1. K predaju    

           bude potrebné vypracovať znalecký posudok. 

 

E) Bývalá MŠ  

 

Starosta obce informoval poslancov, že na budove bývalej materskej školy je potrebné 

urobiť sondy kvôli statike, či sa bude robiť nadstavba alebo nie. Po rekonštrukcii budovy by 

celá slúžila len pre účely klubov.  

Poslanci riešili aj starý učiteľský dom. Sú dva návrhy: denný stacionár alebo hosťovský dom. 

Zhodli sa na dennom stacionári.        

 

 Uznesenie  číslo :                  OZ-377/2022 

 OZ jednohlasne schválilo vypracovanie projektov na obe stavby, aby sme v prípade   

            vyhlásenia výzvy už mali pripravené projekty.  

 

 

 

 

 



F) Futbalový klub.  

 

Starosta obce informoval poslancov, že ho oslovili z okresného futbalového zväzu, že čo 

je s miestny futbalom. V prvom rade je problém zostaviť vedenie klubu, pretože o to nikto  

nemá záujem; nevieme zostaviť dorastenecký klub, pretože viacero hráčov prechádza medzi 

dospelých. Pripravuje sa nábor pre deti.  

 

 Uznesenie  číslo :                  OZ-378/2022 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

10.  Rôzne info:  

 

       Starosta obce informoval poslancov o tom, že:  

- z kontajnerov pri nájomných bytoch chodili vyberať odpad, ale už to nerobia 

- v termíne 13. a 14. 8. sme pozvaní do Pitvarosu, kto má záujem ísť,  nech sa ohlási  

- na čerpacej stanici menili ističe, čo trvalo dlhšie ako sa predpokladalo, z toho dôvodu 

istý čas nebola dodávka pitnej vody  

- zmluva na vystúpenie Zoltán Eriky je už podpísaná  

11. Diskusia:  

 

V diskusii vystúpil p. Karácsony,  ktorý informoval poslancov, že v priebehu mesiaca júl nám 

začnú asfaltovať ulice, preto je potrebné osloviť občanov a firmu Mobil servis, aby počas prác 

neparkovali autami na ceste;  

 

 

12.     Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-379/2022 

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

 

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

 

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



 


