Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 31.08.2020
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, p. Hobot Csaba sa ospravedlnil
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

–

Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a
za overovateľov : p. Pavloviča Ladislava a Ing. Hobotha Balázsa
2. Určenie členov návrhovej komisie
–

za členov návrhovej komisie boli určení : Mgr. Gurabi Bálint, p. Pavlovič
Gabriel, p. Ivány Árpád

3. Kontrola plnenia vlastných uznesení.
Starosta obce prečítal poslancom zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 05.06.2020.
Uznesenie číslo :
OZ-207/2020
OZ berie na vedomie plnenie vlastných uznesení.
4. Interpelácia poslancov:

-

a) p. Pavlovič L. – poklop pred s.č. 242 je porušený – chýba tam asfalt okolo poklopu
informoval sa, či v nájomných bytoch sú nájomníci, ktorí tam bývajú a zmluva bola
uzavretá s ich príbuznými

-

b) p. Pavlovič G. – s domom p. Pipíša – s.č. 26 je potrebné niečo urobiť, pretože jeho
sused p. Halász sa sťažoval, že mu začala prerastať burina do jeho záhrady; keďže
máme uzavretú predbežnú zmluvu s p. Pipíšom Dušanom, treba aspoň jeho časť
odkúpiť
ako je to s neplatičmi vody
„Uhrapkova“ ulica je veľmi vysvietená a bolo by vhodné na začiatku nainštalovať
vodomer pre ulicu a za vodu fakturovať p. Uhrapkovi
informoval sa na záhradu p. Popluhára, či je napredaj
navrhol poslancom, aby sme kompost z kompostárne ponúkli na predaj
navrhol zhotoviť informačné tabule pre turistov

-

-

c) p. Karácsony navrhol namiesto info tabúľ pre turistov vydať propagačné materiály
a umiestniť ich v miestnych penziónoch
poukázal na poškodenú strechu amfiteátra – je potrebné stavbu uzavrieť; opraviť
detské preliezky – aj ihriská v MŠ
d) Ing. Hoboth – požiadať o vykonanie náteru na prístrešku pred domov smútku,
nakoľko je od slnka poškodený náter

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce:
a) porušený poklop nahlásil p. starosta obce p. Bergendimu, ktorý má v kompetencii
opravu poklopov
- v nájomných bytoch sú uzavreté nové nájomné zmluvy, pôvodní nájomníci
neprenajímajú ďalej byty k nájmu, ak tam niekoho videli pár dní, je to len v rámci
návštevy
b) niektorí vlastníci boli upozornení na danú situáciu a na uskutočnenie nápravy;
väčšinový podiel, ktorý vlastní p. Pipíš Dušan odkúpime a následne budeme riešiť
odkúpenie ďalších podielov – problém robia spoluvlastníci žijúci v Českej republike;
Uznesenie číslo :
OZ-208/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vozokanoch jednohlasne schválilo odkúpenie nehnuteľností
od podielového spoluvlastníka p. Dušana Pipíša, nar. 03.08.1974, bytom Vozokany, Simonova
ulica č. 299/14 , zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Galanta, na LV č. 222, obec Vozokany, k.ú Vozokany a to:
parcely registra „C“ – parc. č. 50 vo výmere 1150 m2 – záhrada
parc. č. 51 vo výmere 1482 m2 – zastavaná plocha a nádvorie a
stavby – rodinný dom, s.č. 26, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 51.
vodu platia pomerne dobre, ale kto má vysokú dlžobu a neuhradí ju do 30.9.2020,
bude od vody odpojený
- túto tému prerokuje s právnikom
- zatiaľ sme neriešili záhradu p. Popluhára
- kompost bude ponúknutý na predaj alebo ho použijeme pre vlastnú potrebu až bude
vyzretý a vhodný
- možno by bolo jednoduchšie dať zhotoviť propagačné brožúry
c) amfiteáter dočasne uzavrieme pre poškodenú strechu; požiadal predsedu komisie pre
výstavbu, aby podali návrh, aké opatrenia urobiť
- drevá na preliezkach na detských ihriskách opravíme
d) zakúpime farbu a naši zamestnanci zafarbia prístrešok pred domom smútku
-

5. Rozbor hospodárenia.
p. Gremanová informovala poslancov o hospodárení obce za obdobie I. polrok 2020.
Poslancov podrobne informovala o príjmoch a výdavkoch. K hospodáreniu neboli žiadne
dotazy.
Uznesenie číslo :
OZ-209/2020
OZ berie na vedomie hospodárenie za obdobie I. polrok 2020.

6. 3. úprava rozpočtu.
P. Gremanová informovala poslancov o úprave rozpočtu k 31.08.2020. Podrobne
prečítala položky, ktorých sa týka úprava. Poslanci k úprave nemali dotazy ani pripomienky.
Uznesenie číslo :
OZ-210/2020
OZ jednohlasne schvaľuje 3. úpravu rozpočtu k 31.08.2020
7. Optický kábel.
Starosta obce informoval poslancov, že rokoval so zástupcami firmy TELEKOM,
ktorá má záujem vybudovať v ocbi optický kábel. V súčasnej dobe má firma vyčlenené
finančné prostriekdy aj pre obec Vozokany približne vo výške 100.000,- €. Je potrebné
rozhodnúť, či súhlasíme s tým, aby v našej obci umiestnili optické káble. Pri Hlavnej ceste
z oboch strán by boli umiestnené do zeme a v bočných uliciach by boli umiestnené na stĺpoch.
Uznesenie číslo :
OZ-211/2020
OZ schválilo rokovanie s firmou TELEKOM o podrobnom prerokovaní výstavby
optiky v obci v počte hlasov : - za: 5- Pavlovič Ladislav, Ing. Hoboth, Pavlovič
Gabriel, Ivány Árpád a Mgr. Gurabi Bálit
- držal sa hlasovania: 1 – p. Karácsony Imrich

8. Predaj pozemku.
Na podnet žiadosti od Ing. Dóšu Jozefa, bytom Banská Bystrica, Švermova ul. č. 49
na odpredaj pozemku parc. č. 315/14, registra „C“ v kat. území obce Vozokany o výmere
59 m2 , vedeného ako zastavaná plocha a nádvorie na LV č. 973 OZ schválilo zámer predať
uvedený pozemok.
Uznesenie číslo :
OZ-212/2020
OZ jednohlasne schválilo odpredaj pozemku parc. č. 315/14, registra „C“ v kat. území
obce Vozokany o výmere 59 m2 , vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie na LV
č. 973 podľa § 9a ods. (8) písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí: - prevodoch
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 5,55 €/m2.

9. Žiadosť.
Starosta obce prečítal žiadosť p. Tótha Balinta, trvale bytom Tomášikovo č. 270, ktorý
býva v našom nájomnom byte č. 9, s.č. 386 o povolenie uložiť obklad okolo kuchynskej linky
max. 4m2.
Uznesenie číslo :
OZ-212/2020
OZ jednohlasne schválilo požadovanú úpravu bytu.

10. Žiadosť.
Starosta obce prečítal žiadosť p. Tokovicsa Ľudovíta, bytom Vozokany v nájomnom
byte č. 1, s.č. 385 o povolenie osadenia kovových mreží a dverí na balkóne.
Uznesenie číslo :
OZ-213/2020
OZ zamietlo žiadosť p. Tokovicsa Ľudovíta o osadenie kovových mreží a dverí na
balkóne bytu č. 1, s.č. 385 v počte hlasov:
- proti: Pavlovič Ladislav, Ing. Hoboth Balázs, Pavlovič Gabriel, Imrich Karácsony
- zdržal sa: - Mgr. Gurabi Bálint
- za – Ivány Árpád

11. Žiadosť.
Starosta obce prečítal žiadosť p. Köböla Petra, bytom Vozokany, Simonova č. 387/24
o pridelenie parkovacieho miesta. Ako nájomník jednoizbového bytu nemá nárok na
parkovacie miesto, čo je uvedené aj v nájomnej zmluve. Je jediný nájomník jednoizbového
bytu, ktorý má auto.
Uznesenie číslo :
OZ-214/2020
OZ jednohlasne schválilo pridelenie parkovacieho miesta pre p. Köböla Petra.

12. Žiadosť.
Starosta obce prečítal žiadosť od p. Nikó Michala ml., bytom Vozokany, Tichá č. 231
o povolenie vybudovať chodník pri príjazdovej ceste pred jeho novostavbou rodinného domu.
Uznesenie číslo :
OZ-215/2020
OZ jednohlasne schválilo žiadosť o povolenie vybudovať chodník pri príjazdovej ceste
pred novostavbou rodinného domu.
13. Žiadosť o súčinnosť.
Starosta obce informoval poslancov, že nám bola podaná žiadosť o súčinnosť od
p. Csadiho Imricha, bytom Vozokany, Cintorínska č. 123 na susedu Ing. Komoňovú, ktorá
na ich spoločnú hranicu pozemku pravidelne vylieva exkrementy, ktoré neznesiteľne páchnu.
Sťažnosť bola podaná na riešenie komisii na ochranu verejného poriadku. Nakoľko komisia
v danej veci nekonala, sťažnosť bude riešená obecným úradom.
Uznesenie číslo :
OZ-216/2020
OZ berie na vedomie podanú sťažnosť.

14. Prečerpávacia stanica.
Starosta obce informoval poslancov o stave prečerpávacej stanice pri bytovkách.
Stavba zatiaľ nie je skolaudovaná. Na kanalizáciu je pripojená aj budova bývalej materskej
školy. Po skolaudovaní stavby budeme musieť čističku odpadových vôd odstrániť.
Odstránenie vykoná stavba KANGO spol. s r.o.
Uznesenie číslo :
OZ-217/2020
OZ berie na vedomie podanú informáciu.
15. Kontrola na zbernom dvore.
Mali sme kontrolu z agentúry životného prostredia a následne vládny audit, ktorý
nesúhlasil s kontrolou z agentúry. Bola nám udelená pokuta cca 850,- €, ktorú uznala firma
KANGO spol. s r.o. a uhradí ju a ďalšia pokuta vo výške 24.248,96,- € na ktorú požiadame
splátkový kalendár na 24 mesiacov.
Uznesenie číslo :
OZ-218/2020
OZ jednohlasne schválilo podať žiadosť o splátkový kalendár.

16. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.
Starosta obce informoval poslancov o priebehu prác na rekonštrukcii hasičskej
zbrojnici. Prístavba má ukončená do konca septembra 2020. Dnes bol na stavbe kontrolný
deň. Firma nám chce vyfakturovať práce navyše. Na kontrolnom dni boli zistené nejaké
nedostatky.
Uznesenie číslo :
OZ-219/2020
OZ berie na vedomie podanú informáciu.

17. Výzva na vybudovanie cyklotrasy.
Starosta obce informoval poslancov, že je vyhlásená výzva na vybudovanie
cyklotrasy. Projekt je možné predložiť do 05. novembra 2020. Dňa 3.9.2020 bude zasadať
Miestna akčná skupina, ktorej sme členmi a bude riešiť spomínaný projekt. Niektoré
podklady už máme pripravené z minulého obdobia.
Uznesenie číslo :
OZ-220/2020
OZ berie na vedomie podanú informáciu.

18. Rekonštrukcia chodníkov.
Starosta obce informoval poslancov, že do konca septembra 2020 podáme projekt na
vybudovanie chodníka. Verejné obstarávanie vyhral p. Gáspár Ladislav. Chodníky sa budú
budovať o šírke 1,50 m po celej dĺžke. Bude sa ukladať zámková dlažba. Výnimkou nebude
ani chodník, ktorý je v dobrom stave. Chodník bude musieť byť vybudovaný tak, aby bola
dažďová voda odvedená mimo chodníka.
Uznesenie číslo :
OZ-221/2020
OZ berie na vedomie podanú informáciu.

19. Vybudovanie nabíjacej stanice.
Starosta obce informoval poslancov, že sme dostali ponuku na vybudovanie nabíjacej
stanice pre elektromobily. Poslanci súhlasili s ponukou. Miesto výstavby určili miesto pri
reštaurácii Vén diófa. Cenová ponuka výstavby stojana je do výšky 13.000,- € a z toho je
spoluúčasť na financovaní vo výške 5%, t.j. 650,- €.
Uznesenie číslo :
OZ-222/2020
OZ jednohlasne schválilo vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily na parc.
č. 1119/1 a 1172/1 a spoluúčasť na financovaní vo výške 5%, t.j. 650,- €.

20. Zámer firmy Chyžbet.
Starosta obce informoval poslancov, že ho oslovila firma Chyžbet a predložila mu
zámer, ktorý pripravuje na svojom pozemku. Firmu Chyžbet oslovila spoločnosť, ktorá má
záujem vybudovať autoumývarku na ich pozemku a okrem toho si chce firma Chyžbet
vystavať predajňu na svoje betónové výrobky. Ponúkli nám na odpredaj pozemok, ktorý sa
nachádza za novými domami na Štrkoveckej ulici. Ide o pozemok, parc.č. 577/57 o výmere
15831 m2 a je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie. Oni by si namiesto tohto pozemku
dali preklasifikovať pozemok ornú pôdu, parc. č. 577/63.
Uznesenie číslo :
OZ-223/2020
OZ berie na vedomie podanú informáciu a súhlasí s výstavbou autoumývarne
a predajne pre betónové výrobky firmy Chyžbet.

21. Kybernetická bezpečnosť.
Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné, aby sme mali pre obec
zabezpečenú firmu, ktorá nám bude zastrešovať kybernetickú bezpečnosť. Poslancom
predložil štyri cenové ponuky. Poslanci ich prehodnotili a usúdili, že oslovíme aj iné firmy,
aby nám predložili ešte ďalšie cenové ponuky.

Uznesenie číslo :
OZ-224/2020
OZ berie na vedomie podanú informáciu

22. Zdravotná služba.
Starosta obce informoval poslancov, že nám zdravotnú službu v minulosti
zabezpečoval bezpečnostný technik Ing. Mičáni. Nakoľko túto agendu odobrali
bezpečnostným technikom a je samostatná, je potrebné si zazmluvniť firmu, ktorá má
oprávnenie túto službu vykonávať. Starosta predložil poslancom dve cenové ponuky.
Poslanci ich prehodnotili a usúdili, že oslovíme aj iné firmy, aby nám predložili ešte ďalšie
cenové ponuky.
Uznesenie číslo :
OZ-225/2020
OZ berie na vedomie podanú informáciu
Rôzne info:
Starosta obce informoval poslancov o tom, že:
-

7.

Spoločnosť Support consulting nám pripravuje monitorovaciu správu k projektu
zberného dvora, ku ktorej pripravujeme podklady
Divadelná skupina „Görbetükör“ je pozvaná do archívu v Šali na výstavu, kde boli
vystavené aj staré fotografie obce Vozokany
Na Bezpečnostnú radu okresu Galanta má predložiť Správu o stave pripravenosti obce
na plnenie úloh obrany a ochrany v čase krízovej situácie
Z projektu na zakúpenie mikrobusu nám z čiastky 10 mil. Ft odsúhlasili len čiastku
1,5 mil. Ft; z tejto podpory zakúpime pre Csemadok ozvučovaciu techniku
Od 01.10 2020 na 9 mesiacov budeme mať v ZŠ Vivien Szabovú na absolventskú
prax

Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo :
OZ-226/2020
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 Ladislav

Zapísala:

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

Ing. Hoboth Balázs

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

Klementová

.…...........................

