
O B E C N É   Z A S T U P I T E Ľ S T V O   V O   V O J A N O C H 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

Z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vojany, konaného dňa 27.12.2011                                                                                                                                                                                              

o 18.30 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom 

obce podľa § 13 § ods. 4 písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Prítomní:  

Poslanci obecného zastupiteľstva  podľa prezenčnej listiny, ekonómka obce  a starosta obce. 

Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Návrh rozpočtu Obce Vojany na rok 2012 

4. Rôzne 

5. Záver 

                           

K bodu číslo 1 – Otvorenie 

     Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, ţe nadpolovičná väčšina  

poslancov je prítomných a preto dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva je 

uznášaniaschopné. Poslanec Franko Gabriel ospravedlnil svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí 

osobne starostovi obce. Poslanec Lukáč Attila do začiatku dnešného  zasadnutia 

neospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí. Starosta obce oboznámil poslancov s programom 

zasadnutia.  

 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

 

OZ schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

 

Výsledok hlasovania:  prezentovalo sa 5 poslancov OZ 

                                    hlasovanie: za 5 / Béreš, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga /,   

                                   proti 0, zdržali sa 0. 

 

K bodu číslo 2 – Voľba návrhovej komisie     
     Starosta obce navrhol nasledovné zloţenie návrhovej komisie : Béreš Zoltán a Jakub 

Ladislav. 

 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

 

OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie Zoltána Béreša a Ladislava Jakuba..  

 

Výsledok hlasovania:  prezentovalo sa 5 poslancov OZ 

                                    hlasovanie: za 5 / Béreš, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga /,   

                                   proti 0, zdržali sa 0. 
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K bodu číslo 3 – Návrh rozpočtu Obce Vojany na rok 2012 

     V rámci tohto bodu poslanci obdrţali návrh rozpočtu Obce Vojany na roky 2012 – 2014 a 

dôvodovú správu.  

Po prerokovaní predloţeného materiálu poslanci mali nasledovné pripomienky: 

 

Bežné príjmy: 

Podielové dane 

- MUDr. Varga M. sa opýtal prečo sú vyššie podielové dane . 

- Ekonómka obce odpovedala, ţe obci nie je známe dopredu výška podielových dani. Daň je 

určená podľa predbeţného rozpisu Ministerstva financií na rok 2012.  

- Jakub L. sa informoval, ţe načo sú pouţité tie peniaze. 

- Ekonómka obce Fajdelová odpovedala, ţe tieto peniaze sú čerpané na výplatu učiteliek 

školskej druţiny a pre deti, ktoré sú potencionálnymi stravníkmi. 

 

Počas rokovania o tomto bode poslanec Lukáč Attila sa dostavil na dnešné zasadnutie OZ.   

 

Daň za psa  

- MUDr. Varga M. navrhol viesť evidenciu psov a zaviesť ţetónový systém.  

- Kaszonyi F.  dodal, ţe  povinné očkovanie psov sa uskutoční ročne  na základe čoho  by 

bolo moţné zistiť počet psov ktorý sa nachádzajú v obci. 

Správne poplatky za automaty 

- Fajdelová informovala poslancov, ţe v tejto poloţke sa zníţila suma, nakoľko na rok 2011  

boli vydané rozhodnutia na 4 automaty a zatiaľ na rok 2012 sú vydané rozhodnutia na 2 

automaty,  ktoré sú umiestnené v pohostinstve u Zoltána Karka. 

Cintorínske poplatky 

- MUDr. Varga M. sa opýtal, ţe prečo sú niţšie príjmy na rok 2012. 

- Fajdelová odpovedala, ţe cintorínske poplatky na 90 %  uţ sú uhradené na 10 rokov. Teraz 

občania uţ budú platiť len za nové hrobové miesta.  Zároveň informovala poslancov, ţe na 

cintoríne sú hrobové miesta o ktorých nevieme komu patria.  Ani pri vyhotovení nákresu 

o hrobových miestach  u niektorých hrobov sa nezistili či sú.   

- MUDr. Varga M. navrhol vyzvať občanov na zaplatenie cintorínskeho poplatku a navrhol 

vyvesiť zoznam o zrušení hrobových miest na tabuľu na cintoríne na 10 rokov. 

Vypožičanie kuchynských potrieb z KD  

- Kark Z. sa opýtal na  príjem za prenájom kultúrneho domu. 

- Ekonómka odpovedala, ţe za prenájom kultúrneho domu občania platia na základe 

sadzobníka poplatkov v obci Vojany zo dňa 4.5.2010. Platí sa za prenájom miestnosti + réţia 

a zábezpeka. 

Dotácia zo ŠR na materskú školu 

- Jakub  L. sa informoval ţe prečo je niţšia dotácia aţ o 628,00 EUR oproti roku 2011 

-Fajdelová odpovedala, ţe sa zvýšil počet deti v materskej škole  a tým pádom na jedno dieťa 

dostaneme menej dotácie.  Informovala poslancov, ţe dotácia zo ŠR na záškoláctvo je na 

úrovni roku 2011, nakoľko presný rozpis dotácii budeme vedieť aţ v prvom štvrťroku 2012. 

 

Bežné výdavky: 

Ekonómka informovala poslancov ţe vo výdavkovej časti rozpočtu je navrhnuté aj zakúpenie  

klimatizačného zariadenia na obecný úrad. 

- Lukáč A. sa opýtal, ţe do ktorých miestnostiach by sa mali klimatizačné zariadenia 

namontovať. 
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- Starosta obce odpovedal, ţe návrh na umiestnenie klimatizačných zariadení v budove 

obecného úradu je nasledovný : kancelária starostu obce, sekretariát, kancelária ekonómky 

obce a účtovníčky obce a kancelária pre spoločný stavebný úrad. 

Diaľničné poplatky 

- Jakub L. sa opýtal na výšku diaľničného poplatku, čí uvedená suma bude postačujúca.  

- Ekonómka odpovedala, ţe áno lebo vyuţívame ročný diaľničný poplatok. 

Energia, plyn, voda 

- Jakub L. sa opýtal prečo je vyššia suma na rok 2012. 

- Fajdelová odpovedala ţe podľa evidencie obce spotreba vody v roku 2011 bola vyššia ako 

v predchádzajúcom roku z toho dôvodu obec zvýšila výdavky na vodné.  Informovala 

poslancov, ţe z dôvodu nárastu cien rozpočet je zvýšený o 10% v tejto poloţke.   

Údržba administratívnej budovy   

- Jakub L. sa opýtal na sumu čo sa týka  údrţby  administratívnej budovy.  

- Fajdelová odpovedala, ţe preto je zvýšená suma, lebo sa plánuje realizovať klimatizácia na 

obecnom úrade. 

Školenie a kurzy 
- Fajdelová oboznámila poslancov, ţe suma ostala na úrovní roka 2011, nakoľko kaţdý rok sa 

uskutoční školenie matrikárky, ktoré usporiada Ministerstva vnútra SR.  Takisto  referentka 

Spoločného stavebného úradu sa zúčastňuje školenia dvakrát ročne. 

Stravovanie zamestnancov 

- MUDr. Varga  M. sa opýtal, ţe prečo je vyššia suma oproti roku 2011. 

- Ekonómka odpovedala, ţe sa zvýšil počet zamestnancov a doteraz ani nevyuţili všetci 

zamestnanci stravovanie v školskej jedálni. Príspevok zamestnávateľa  na stravovanie je vo 

výške 55 % , tak ako to určuje Zákonník práce.     

Tarifný plat 

-  Jakub L. sa opýtal, ţe prečo je taká vysoká suma v poloţke 611 000 tarifný plat oproti roku 

2011 

- Ekonómka odpovedala, ţe ten plat je pre hlavného kontrolóra . V roku 2011 obec 

nezamestnala hlavného kontrolóra celý rok preto bola suma niţšia a suma ktorá je 

naplánovaná na rok 2012 je na výplatu hlavného kontrolóra na celý rok.   

Audit 

- Lukáč A. sa opýtal na výdavky za audit prečo je vyššia suma na rok 2012. 

-Ekonómka odpovedala, ţe audítorka neúčtovala v roku 2011 za  daňové a účtovné 

poradenstvo ako to robila v predchádzajúcich rokoch. Do rozpočtu sú zahrnuté výdavky 

z toho dôvodu lebo sa počíta s vyuţitím týchto sluţieb. 

Voľby  

Ekonómka informovala poslancov, ţe v rámci tejto poloţky nie je uvedená suma,  nakoľko 

dopredu nie je známy počet volieb v nasledujúcom  roku. Ďalej informovala poslancov, ţe 

výdavky spojené s voľbami sú stále hradené  Obvodným úradom Michalove, teda štátom 

dodatočne.  

 Čerpanie vody služby 
- Jakub L. sa opýtal prečo nie je ţiadna suma navrhnutá na rok 2012 oproti roku 2011 kde je 

suma 800,00 €. 

- Ekonómka odpovedala, ţe v roku 2011 bola pokazená čerpačka a uvedená suma bola 

vyplatená za opravu a za čerpanie vody.  

Údržbu ciest a chodníkov 

- Jakub L. sa opýtal ţe prečo  je taká vysoká  suma v tejto poloţke.  

- Starosta obce odpovedal, ţe preto lebo  plánuje uskutočniť opravu chodníkov v obci Vojany 

v roku 2012. 
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Vývoz odpadovej vody. 

- Lukáč A. sa opýtal čo patri do sumy uvedenej v rámci tejto poloţky.  

- Jakub L. odpovedal, ţe táto suma obsahuje výdavky za likvidáciu a vývoz odpadovej vody . 

- Fajdelová dodala, ţe výdavky sú zvýšené preto lebo občania ţiadali o častejší vývoz 

odpadovej vody zo zberných nádrţí. 

- Lukáč A. dodal, ţe táto suma je vysoká a navrhol aby likvidácia a vývoz odpadových vôd 

bol zabezpečený obcou Vojany. 

- MUDr. Varga M. dodal, ţe obec nemá zariadenie  na zabezpečenie týchto prác.  

- Fajdelová dodala, ţe obec by musela zamestnať aspoň jedného zamestnanca na túto prácu 

a tým pádom by sa zvýšili výdavky na výplatu a na odvody do poisťovni, čo by bola vyššia 

suma ako platí obec v súčasnej dobe.  

 

Poslanec Béreš Zoltán sa ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia. 

 

Rozbor vzoriek 

- MUDr. Varga M. sa opýtal ţe prečo sú také vysoké výdavky za rozbor vzoriek z DČOV.  

- Starosta obce  informoval poslancov, ţe na základe rozhodnutia Obvodného úradu ŢP 

Michalovce č. 2008/ 00085 boli  stanovené podmienky povolenia uţívania stavby a  

podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd v tom zmysle, ţe rozbory vzoriek sa 

musia vykonávať dvakrát ročne. Obec Vojany uţ poţiadal OÚ ŢP  Michalovce o zmenu 

uvedeného  rozhodnutia ale OÚ ŢP  nevyhovel našej ţiadosti, nakoľko podmienky tykajúce sa 

frekvencie odberov vzoriek sú dané Nariadením vlády SR.   

Údržba budovy v oblasti športu 

- Jakub L. sa opýtal, ţe čo zahŕňa  suma vo výške 11 500,00 €. 

- Fajdelová odpovedala, ţe  táto suma zahŕňa realizovanie oplotenia okolo viacúčelového 

ihriska a výdavky na úpravu Obecného dom č. 98 pri športovom areáli. 

Stolnotenisový klub 

-Lukáč A. sa opýtal na dotáciu  pre stolnotenisový klub. Opýtal sa ţe prečo sa nemôţu dostať 

mladí ľudia do kultúrneho domu  zahrať si ping - pong.  

- MUDr. Varga M. odpovedal, ţe v  im vyhradenom čase môţe sa tam dostať kaţdý občan kto 

má záujem o tento šport, ale musí tam byť aj zodpovedná osoba. Počas tréningu a zápasu 

v miestnosti kultúrneho domu môţu sa zdrţiavať len členovia klubu.  

Knižnica Knihy 

- Lukáč A. navrhol zvýšiť výdavky na zakúpenie kníh do kniţnice.  

- Kaszonyi F. a Kark Z. navrhli zabezpečiť zakúpenie počítača do kniţnice pre občanov, ktorí 

o tom majú záujem.  Poslanci navrhli zvýšiť túto poloţku na 1 200,00 € 

MŠ tarifný plat 

- Jakub L. sa opýtal prečo sú vyššie výdavky na tarifný plat.   

- Fajdelová odpovedala, ţe preto lebo sa budú zvyšovať tarifné platy u zamestnancov. 

Nákup automatickej pračky 

- Jakub L. sa opýtal na sumu v tejto poloţke.  

- Fajdelová odpovedala, ţe automatická pračka je pokazená v MŠ a výdavky na opravu sú 

vysoké,  je výhodnejšie zakúpiť novú pračku. 

Školská jedáleň odmeny 

-Jakub L. sa informoval prečo sú vyššie výdavky na odmeny na rok 2012 oproti roku 2011.  

- Fajdelová odpovedala, ţe vedúca školskej jedálne od 1.9.2011 je zamestnaná na celý úväzok   

a vedúca kuchárka bude mať 50 rokov a na základe odmeňovacieho poriadku Obce Vojany jej 

patrí  jubilejná odmena.  
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Výpočtová technika  

- Jakub L. sa opýtal ţe prečo je taká vysoká suma tejto poloţky. 

- Fajdelová odpovedala, ţe počítač v ŠJ uţ je starý a poruchový preto sa plánuje jeho výmena.    

Údržba pracovných strojov  

- Kaszonyi F. sa opýtal prečo je tá suma vyššia  oproti minulého roku. 

- Fajdelová odpovedala, ţe suma preto je vyššia lebo v ŠJ je potrebné zabezpečiť povinný 

servis kuchynských pracovných strojov.    

Rodinné prídavky záškoláctvo  

- Kark Z. sa opýtal čo patrí do tejto  poloţky  

- Ekonómka odpovedala, ţe táto poloţka zahrňuje rodinné prídavky detí  ktoré nedodrţiavajú 

povinnú školskú dochádzku. Škola oznámi ten stav Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na 

základe toho rodičia dostanú prídavky na deti prostredníctvom obecného úradu. Povinnosťou 

obce je zabezpečiť aby rodičia nakupovali za tie peniaze potraviny  a hygienické potreby.   

 

Kapitálové výdavky 

Po prerokovaní tejto časti návrh rozpočtu  v rámci poloţky plynový sporák, nerezový drez, 

kultúrny dom poslanci Kaszonyi F a Kark Z.  navrhli zakúpiť do kuchyne kultúrneho domu 

nasledovné kuchynské zariadenie: sporák, nerezový drez, 2 pracovné stoly a chladničku,  aby 

pri rôznych akciách aj kuchyňa by bola vyuţitá a aby sa dali organizovať rôzne oslavy 

a akcie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

 

OZ 

A/  berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2012- 2014  

B / žiada Obecný úrad o prepracovanie rozpočtu v zmysle návrhov, ktoré odzneli na dnešnom 

zasadnutí a žiada predložiť plnenie rozpočtu na rok 2011 na riadne zasadnutie OZ v mesiaci 

január rok 2012.  

 

Výsledok hlasovania:  prezentovalo sa 5 poslancov OZ 

                                    hlasovanie: za 5 / Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga,  

                                    Lukáč  /, proti 0, zdržali sa 0. 

 

K bodu  číslo 4 – Rôzne  

     V rámci tohto bodu neboli pripomienky. 
  

K bodu číslo 5 – Záver 

    Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

Zápisnicu vyhotovila:  Móriková Eva      ................................. 

           

              overovatelia:  Béreš Zoltán        .................................   

  

                                     Jakub Ladislav    ................................. 

                                   

 

 

  Štefan Czinke, starosta obce ...................................... 
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O B E C N É     Z A S T U P I T E Ľ S T V O     V O     V O J A N O C H 

 

 

 

U Z N E S E N I E                                                                             číslo 237 

zo dňa  27.12.2011                                                                   

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojanoch  

 

S c h v a ľ u j e 

 

program dnešného zasadnutia. 

 

Výsledok hlasovania:  prezentovalo sa 5 poslancov OZ 

                                    hlasovanie: za 5 / Béreš, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga /,   

                                   proti 0, zdržali sa 0. 

 

 

 

 

                                                                                                         Štefan Czinke  

                                                                                                          starosta obce   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

O B E C N É     Z A S T U P I T E Ľ S T V O     V O     V O J A N O C H 

 

 

 

U Z N E S E N I E                                                                             číslo 238 

zo dňa 27.12.2011                                                                   

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojanoch  

                                                       

S c h v a ľ u j e  

 

za členov návrhovej komisie Zoltána Béreša a Ladislava Jakuba..  

 

Výsledok hlasovania:  prezentovalo sa 5 poslancov OZ 

                                    hlasovanie: za 5 / Béreš, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga /,   

                                   proti 0, zdržali sa 0. 

 

 

 

 

                                                                                                         Štefan Czinke  

                                                                                                          starosta obce   
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O B E C N É     Z A S T U P I T E Ľ S T V O     V O     V O J A N O C H 

 

 

 

U Z N E S E N I E                                                                             číslo 239 

zo dňa  27.12.2011                                                                   

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojanoch  

 

A/  b e r i e  n a v e d o m i e návrh rozpočtu na rok 2012- 2014  

B / ž i a d a Obecný úrad o prepracovanie rozpočtu v zmysle návrhov, ktoré odzneli na 

dnešnom zasadnutí a ţiada predloţiť plnenie rozpočtu na rok 2011 na riadne zasadnutie OZ 

v mesiaci január rok 2012.  

 

Výsledok hlasovania:  prezentovalo sa 5 poslancov OZ 

                                    hlasovanie: za 5 / Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga,  

                                    Lukáč  /, proti 0, zdržali sa 0. 

 

 

 

 

                                                                                                         Štefan Czinke  

                                                                                                          starosta obce   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


