
Z á p i s n i c a   
 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 29.06.2021 

 

 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 6 

- ospravedlnil sa: Mgr. Gurabi 

 

 

            1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

      Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a 

– za overovateľov : p. Ivány Árpád a p. Pavlovič Gabriel 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie  

 

- za  členov návrhovej komisie boli určení: p. Pavlovič Ladislav, Hoboth Balázs a  

p. Duba Lilla.   

 

2a) Zánik poslaneckého mandátu. 

 

      Starosta obce informoval poslancov, že p. Csaba Hobot sa písomne vzdal 

poslaneckého mandátu ku dňu 15.06.2021 v súlade s § 25, ods. 2, písm. c) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  Podľa zákona o voľbách č. 180/2014 Z.z., § 192, 

ods. 1 nastúpila ako náhradníčka s najväčším počtom hlasov vo volebnom obvode 

Lilla Duba.  

 

  Uznesenie  číslo :               OZ-300/2021 

  OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca Csabu    

  Hobota, dňom 15.06.2021 v súlade s § 25 ods. 2, písm c) zákona č. 369/1990 Zb.  

  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

- náhradníčka Lilla Duba, bytom Vozokany, Horná č. 323 zložila zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva a prevzala z rúk starostu obce osvedčenie  

o tom, že sa stala  dňa 16.06.2021 poslankyňou obecného zastupiteľstva obce 

Vozokany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Interpelácia poslancov: 

 

V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci:  

 

a) p. Ivány – miestny rozhlas na hlavnej ulici pred s.č. 48 nie je funkčný 

b) Ing. Hoboth – informoval sa, či kamióny pri tlačiarni budú parkovať pri tlačiarni 

počas hodov  

 

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a) miestny rozhlas opravíme  

b) v tom čase tam kamióny parkovať nebudú 

 

 

4.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

     Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 19.05.2020. 

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-301/2021 

     OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 

 

 

       5.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Vozokany 

            za rok 2020. 

  

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

záverečného účtu obce Vozokany za rok 2020, 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-302/2021  

         OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrórky.  

  

         Uznesenie  číslo :               OZ-303/2021 

                    OZ jednohlasne schválilo záverečný účet obce za rok 2020 a schvaľuje celoročné 

                    hospodárenie bez výhrad. 

 

         Uznesenie  číslo :               OZ-304/2021 

                    OZ jednohlasne schválilo 10 %  z prebytku hospodárenia obce previesť do    

         rezervného  fondu, t.j. 743,44 €. 

 

 

 

 

 

 



            6.    Návrh plánu kontrolnej činnosti. 

 

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

polrok 2021 s nasledovným zameraním: 

– Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Vozokany za 

roky 2022 - 2024 

– Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za II. polrok 2021 

– Kontrola plnenia uznesení OZ za II. polrok 2021 

– Kontrola vybavovania sťažností 

– Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení   

            s majetkom obce. 

                                  

      Uznesenie  číslo :               OZ-305/2021 

                  OZ jednohlasne schválilo návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

 

 

7.     1.  úprava rozpočtu. 

 

P. Gremanová informovala poslancov o úprave rozpočtu k 29.05.2021. Podrobne 

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

 

Uznesenie  číslo :                  OZ-306/2021 

OZ  jednohlasne schvaľuje 1. úpravu rozpočtu k 29.06.2021. 

 

 

8. Regionálna organizácia cestovného ruchu Matúšova zem 

 

        Starosta obce informoval poslancov, že nás informovala manažérka Krajskej organizácie 

cestovného ruchu o príprave založenia novej oblastnej organizácie cestovného ruchu pre 

región Galantsko s podporou Trnavského samosprávneho kraja a Ministerstva dopravy a 

výstavby, Sekcie cestovného ruchu.  K založeniu oblastnej organizácie cestovného ruchu je 

potrebné v zmysle zákona č. 91/2010 Z.Z.o podpore cestovného ruchu dodržať nasledovnú 

podmienku: „Oblastnú organizáciu cestovného ruchu môže založiť zakladateľskou zmluvou 

s podnikateľskými subjektmi najmenej 5 obcí, pričom súhrn počtu prenocovaných 

návštevníkov v ubytovacích zariadenia na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom 

kalendárnom roku musí dosiahnuť najmenej 100-ticíc prenocovaní“.  Za našu obec sme 

vykázali 960 prenocovaní. Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, či vstúpiť do oblastnej 

organizácie. Členské by bolo 1.100,- € ročne za našu obec.  

 

Uznesenie  číslo :                  OZ-307/2021 

A) súhlasí so založením oblastnej organizácie cestovného ruchu s názvom Matúšova 

Zem – Mátyusföld  so sídlom Hlavná 1006/18, 924 01  Galanta 

B) schvaľuje členstvo obce v oblastnej organizácii cestovného ruchu s názvom 

Matúšova Zem – Mátyusföld  so sídlom Hlavná 1006/18, 924 01  Galanta 

 

         

 

 

 



9. Retro-gastro festival.  

 

         Starosta obce informoval poslancov, že festival sa bude konať na miestnom futbalovom 

ihrisku 24.07.2021. Naši zamestnanci pripravia javisko a stany. Jeden stan sa pripraví pre 

hostí z Pitvarosu. Do súťaže vo varení sa už prihlásili niektoré skupiny. Nakoľko ich je málo,  

bude potrebné ešte nejaké osloviť. Okrem toho je potrebné zabezpečiť občerstvenie pre 

pozvaných hostí. Poslanci by si mohli rozdeliť funkcie a to: jeden na, ktorý by riešil stravu, 

jeden konferoval akciu, venoval sa hosťom atď. Vystúpili by miestne skupiny, Dórika 

Ballánová by pripravila svoj program, občerstvenie – nápoje zabezpečí Delika.      

 

Uznesenie  číslo :                  OZ-308/2021 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

 

 

10.  Rôzne:  
 

A)  Nájomný byt.   

 

        Starosta obce informoval poslancov, že sa uvoľniť dvojizbový byt č. 7 v prvej 

bytovke. Poslanci prehodnotili žiadosti a byt pridelili p. Deákovej Edite, trvale bytom 

Vozokany, Hlavná č. 45.  

 

 

    Uznesenie  číslo :                  OZ-309/2021 

        OZ schválilo pridelenie bytu p. Deákovej Edite v počte hlasov: za – 5, proti – 0  

        a jeden sa zdržal hlasovania.   

 

 

 

B )  Veterná energia. 

 

          Starosta obce informoval poslancov, že ho oslovil projektový manažér firmy 

W.E.B.Větrná Energie s.r.o. z Brna. Zaoberajú sa veternou energiou. Firma si projekty sama 

plánuje, realizuje a prevádzkuje. Samotný základ veternej elektrárne a jej manipulačná plocha 

zaberá výmeru cca 2000 m2. Všetky ostatné plochy okolo elektrárne je možné naďalej bez 

akýchkoľvek obmedzení poľnohospodársky obhospodarovať. Podľa prieskumu firmy zistili, 

že v tomto regióne sú vhodné podmienky na výstavbu. Keďže by bola elektráreň v našom 

katastri, firma by obci platila ročne za jednu cca 7.200 €.   

          

Uznesenie  číslo :                  OZ-310/2021 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu a na navrhla pozvať investora na budúce  

            zasadnutie OZ. 

 

 

 



C )  Príjazdová cesta.  

 

         Starosta obce prečítal poslancom žiadosť o vydanie stanoviska obce k projektovej 

dokumentácie stavy od Mgr. Erika Bartosa, bytom Vozokany, Esterházyovcov č. 355/1. 

Stavba sa týka výstavby príjazdovej cesty na parc.č. 315/5 a 319/5, v k.ú. Vozokany.  

 

Uznesenie  číslo :                  OZ-311/2021 

 OZ súhlasí s vybudovaním príjazdovej cesty na obecnom pozemku parc. č. 315/5  

            pri dodržaní všetkých predpisov a zákonov  a na základe právoplatného stavebného  

            povolenia ako aj  s možnosťou výstavby na parc.č. 319/5 po jej vysporiadaní  

            s vlastníkmi. 

 

 

11. Rôzne info:  

 

         Starosta obce informoval poslancov o tom, že: 

 

- amfiteáter  na dvore obecného úradu je opravený 

- p. Fehér Viliam vymaľoval kaplnku v miestnom cintoríne a ešte bude reštaurovať 

sochu Floriána 

- na MDD sme deťom v areály školy zabezpečili nafukovaciu atrakciu 

- miestny dobrovoľní hasiči mali v ZŠ a MŠ cvičenie pre deti 

- denný stacionár Domus nás opäť vyzval na plnenie si svojich povinností voči nemu, 

na čo sme im napísali odpoveď 

- ako je to so skládkou v Čiernej vode, rokovali s p. Viskupičom v Trnave aj ohľadom 

čiernych skládok a odpadu, ktorý ku nám dovážajú zo zahraničia; dnes mali stretnutie 

k danej téme na Okresnom úrade v Galante; niektoré dotknuté inštitúcie nesúhlasia 

s rozširovaním skládky v Čiernej vode 

- budeme mať futbalové družstvo dorastu 

- stolnotenisti pripravujú hodovú diskotéku 

 

 

12. Vzdanie sa mandátu poslanca.      

 

        p. Pavlovič Ladislav, poslanec OZ vystúpil a informoval starostu obce a poslancov OZ, 

že sa dnešným dňom, t.j. 29.06.2021 vzdáva mandátu poslanca podľa zákona č. 369/1990 Zb., 

§ 25 ústne do zápisnice.   

 

Uznesenie  číslo :                  OZ-312/2021 

            OZ berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca p. Ladislava Pavloviča. 

 

 

 

 

 

 

 



13.     Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-313/2021 

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

 

               Gabriel Pavlovič                   ................................ 

 

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


