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O b e c  

M a l é   V o z o k a n y 
 



Tabuľka príloh 
 

 

P.č. Došlo Obsah Počet listov Poznámka 
dňa od koho odos. ulož. 

1.   Zápisnica z 2. rokovania OZ  

dňa 15.12.2022 

 1  

2.   Príloha č. 1 

Uznesenia 

Informačná 

tabuľa1, spis1 

1  

3   Priloha č. 2 

Pozvánka 

6 el., 1 info 

tabuľa+web 

1  

4.   Príloha č. 3 

Prezenčná listina 

 2  

5.   Priloha č. 4  

Návrh na uznesenie 

 2  

6.   Priloha č. 5 

Tabuľka 

 1  

7.   Príloha č. 6 

VZN č. 2- kanalizácia 

6 el., 1 info 

tabuľa+web 

1 
 

8.   Príloha č. 7  

Vzn č. 3- komunálne odpady 

6 el., 1 info 

tabuľa+web 

1  

9.   Príloha č.8 

VZN č.4- miestne dane a poplatky 

6 el., 1 info 

tabuľa+web 

1  

10.    Príloha č. 9 

Sadzobník poplatkov 

6 el., 1 info 

tabuľa+web 

1  

11.   Príloha č. 10 

Plán kontrolnej činnosti 

 1  

12.   Príloha č.11 

Stanovisko hl. kontrolóra 

 1  

13.   Príloha č. 12 

Správa auditora  

 1  

14.   Príloha č. 13 

Rozpočtové opatrenie 3/2022 

 1  

15.   Príloha č. 13  

Žiadosť o odstránenie nedostatkov s 

fotodokumentáciou 

8 listov 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z á p i s n i c a  

 z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Malé Vozokany, ktoré sa konalo dňa 15.12.2022 
 

K bodu 1./ 

 

Starostka otvorila 2. OZ, počet prítomných poslancov 5, z celkového počtu 5. Z toho vyplýva, že 2. 

zasadnutie je uznášania schopné, zároveň privítala poslancov. Poslanci schválili: 

-  program,  

-  zapisovateľku, pani Andreu Meliškovú, 

-  za návrhovú komisiu pána Jozef Valkovič, Štefan Valkovič 

  

K bodu 2./ 

 

Interpelácie 

1. Lubomír Lavo predložil žiadosť o odstránenie nedostatkov od nájomníkov nájomných bytov- 

vlhnutie bytov, a ostatné poruchy- v prílohe je fotodokumentácia a žiadosť. 

2. Doporučili starostke obce, aby prizvala správcu bytov a zhotoviteľa na odstránenie problámov 

s bytmi po obhliadke – kontrole všetkých bytov poslancami a starostkou a tiež odborníkom na 

vlhkosť. 

3. Podnet na správcu bytov- Firma Aramis- Juraj Šabík- opraviť vyúčtovanie za vodu- čísla 

spotreby a číslo účtu. Tiež opraviť nezrovnalosti v menách- chyba v mene. 

4. Doporučili starostke obce, aby vyzvala občanov na číslach 108 a 5, kde dávajú kanalizačný 

odpad, nakoľko niesú pripojení na kanalizáciu 

5. Osloviť starostu Tesárske Mlyňany, aby spolu s Malými Vozokanmi požiadal policajný 

inšpektorát o zákaz vjazdu nákladným autám  nad 10 m na cestu 3. triedy smer Tesárske 

Mlyňany Malé Vozokany. Strostka oslovila starostu z Tesárskych Mlynian, ktorý povedal, že 

nemôže dať zákaz vjazdu, lebo tam je firma, ktorej dodávajú kamióny matriál.  

 

K bodu 3./ 

 

Rozpočet na roky 2023 bol schválený 5- mi poslancami z celkového počtu 5 

Rozpočet na roky 2024-25 poslanci zobrali na vedomie 

 

K bodu 4./  

 

VZN č. 2/ 2022 - o podmienkach odvádzania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie. Na 

rok 2023 sa musí zvýšiť poplatok za kanalizáciu na 35 Eur na osobu.  

Druhou možnosťou je riešenie so stočným cca1 €- nakoľko obec nevie celkovú spotrebu vody, 

nevieme prepočítať hodnotu stočného a v priebehu roka, alebo na konci roka sa spracuje 

vyúčtovanie a tí, ktorí ušetria, peniaze sa vrátia, tí , ktorí prečerpajú, budú doplácať, nakoľko 

obec musela doplácať na celkovú prevádzku až 6 000 €, čo nie je možnépodľa zákona.  
 

K bodu 5./  

 

VZN č.3/2022 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. VZN 

bolo vyvesené na úradnej tabuli 30.11.2022 do 15.12.2022. Spôsob  a podmienky  triedeného 

zberu komunálnych odpadov- zmeny v spôsobe oznamovania. 

 
K bodu 6./ 

VZN č.4/2022 o miestnych daniach a poplatkoch 



Komunálny odpad sa slabo separuje, neustále má obec zvýšené náklady, v tomto roku ( o 5000 

€), čo nesmie byť podľa zákonač. 79/2015 Z. z o odpadoch. Preto obec navrhuje poplatok na 

30 € na osobu, čo poslanci aj schválili. 

 
K bodu 7./ 

 

Sadzobník poplatkov – mení sa sadzba poplatkov pre cudzích občanov, ktorých sme nemali 

zvlášť zakotvených v sadzobníku poplatkov. Všetky ostatné zmeny sú uvedené v navrhovanom 

sadzobníku 

Poslanci diskutovali o jednotlivých položkách a nakoniec sadzobník schválili. 

 
K bodu 8./  

 
Rozpočtové opatrenie 3/2022- vysvetlí pani Andrea Melišková , viď príloha. 

 

K bodu 9./  

 

Rôzne-  

1. FS Barcovka má záujem zorganizovať fašiangovú zábavu s podporou obce- KD zdarma, energie 

zdarma a príspevok do tomboly. Poslanci schválili akciu- Fašiangová zábava dňa 28.01.2023 s 

podporou obce. Všetci poslanci schválili akciu 

2. Správa nezávislého auditora konštatuje, že Obec Malé vozokany konala v súlade s 

požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Všetci poslanci zobrali na vedomie správu 

nezávislého auditora. 

Poslanci na tomto OZ doplnili členov do jednotlivých komisií- všetci to zobrali na vedomie:  
1. Finančná, Správa obecného majetku a školstva- Štefan Valkovič, Ivana    

Valkovičová, Viktor Chudoba 

2. Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku 

    Lubomír Lavo, Matúš Lavo, Frederik Ďurček 

3. Komisia pre sociálne veci, mládež, kultúru a šport-Denisa Šabíková, 

Jozef Šabík ml., Emília Babčanová 

4. Komisia  na ochranu verejného záujmu- Štefan Kováč, Štefan Kováč ml., 

Nikola Brojová. 
 

K bodu 10./  

 

Záver 
Starostka obce sa poďakovala všetkým poslancom za plodnú diskusiu, za schválenie rozpočtu 

a iných bodov. 

Zapriala všetkým zúčastneným krásne prežitie Vianočných sviatkov. A týmto ukončila 

zastupiteľstvo. 

 

 
 

 

 

_______________________________    ______________________________ 

Zapisovateľka: Andrea Melišková       Starostka: Mgr. Jana Ďurčeková 


