
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 06.08.2012 o 18.30 

hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom obce 

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

Prítomní: 
Poslanci obecného zastupitel'stva podľa prezenčnej listiny, starosta obce Štefan Czinke, JUDr. Dušan 

Szabó, Ing. Líd ia Kočišová a Mária Fajdelová. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program: 
l. Otvorenie 

2. Vol'ba návrhovej komisie 

3. KFŠ Delta, Bardejov - zámer: Závod na produkciu tekutých uhľovodíkov tepelnou 

depolymerízáciou odpadových polymérov Vojany 

4. Akcia: II. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry 

5. Materská škola- školská jedáleň 

6. Hodnotenie členov komisií prí OZ Vojany 

7. Záver 

K bodu číslo l -Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že poslanci sú prítomní v plnom 

počte a vyhlásil zasadnutie obecného zastupitel'stva za uznášaniaschopné. 

Starosta obce prečítal program zasadnutia a navrhol doplniť program o bod: Správa výberovej 

komisie. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje rozšírený program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 06 augusta 

2012. 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov OZ 

hlasovanie: za 7 l Béreš, Franko, Jakub,Kark, Kaszonyi. Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa () 

K bod u číslo 2 - Vol'ba návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Attila Lukáč a MUDr. Michal 

Varga 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Attila Lukáč a MUDr. Michal Varga 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov OZ 
hlasovanie: za 7/ Béreš, Franko, Jakub,Kark, Kaszonyi, Lukáč, MVDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 3 - KFŠ Delta, Bardejov - zámer: Závod na produkciu tekutých uhl'ovodíkov 

tepelnou dcpolymerizáciou odpadových polymérov Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že obec sa musí vyjadriť k listu Ministerstva ŽP 

v zákonom stanovenej lehote. Jedná sa iba o zámer a obec môže žiadať vyjadrenia ktoré by boli 

zaujímavé pre obec ako údaje na dopad na naše životné prostredie. Prečítal aj list Ladislava Miklósa 

bývalého ministra ŽP o možných dopadoch na životné prostredie. List tvorí prílohu zápisnice. Starosta 
obce požiadal poslancov o vyjadrenie svojich návrhov a poznámok: 
MUDr. Varga- podl'a informácií firmy KFŠ Delta pneumatiky budú dovážať z Egypta a Kostariky. 
Vo svojom prejave ani raz nespomenuli kde fungujú také alebo podobné zariadenia. Otázka je či 
urobíme z Voj an smetisko na spracovanie odpadu. 
Ing. Koči.iová- v pripade ak tento projekt prejde obec Vojany bude vydávať stavebné povolenie. Táto 
záležitosť sa týka aj obce Čičarovce a nikde nebola spomenutá, pričom tvrdia, že majú vo vlastníctve 
21 tis. m' zastávanej plochy plus ešte nejaké iné pozemky v katastra obce Čičarovce. Z katastra obce 
Vojany spomínajú iba 8 000 m'. Podl'a našich informácií ešte nemajú vysporiadané pozemky. 
Navrhuje uviesť v stanovisku, že v zámere nie je zdokumentovaná situácia umiestnení výrobných 
zariadení. 

Kark- navrhuje dať do listu že svoj súhlas podmieňujeme súhlasom obce Čičarovce. Vzhl'adom na 
nedostatok informácií nie je možné zaujať stanovisko. Obec nemá situáciu umiestnenia závodu. 
MUDr. Varga- nebol by problém keby v našom katastri boli iba sklady alebo zberný dvor pneumatík, 
ale keď budú výrobné haly aj zodpovednosť padne na našu obec. Keby nás presvedčili že to je dobré, 
nezávadné nemá námietky, ale nevedeli presvedčiť Radvaň, Banskú Bystricu, Bardejov a iné obce. 
Ing. Kočišová- ak Obvodný úrad ŽP posudzuje projekt vychádza iba z čísiel ktoré sú im predložené. 
V Čičarovciach bola začatá E.I.A. ale nemáme o tom bližšie informácie. Posúdenie vplyvu na životné 
prostredie tiež nie je známe. Nezdokumentovali inžinierske siete a chýbajú aj iné dôležité informácie. 
Celá problematika je zložitá lebo sa týka dvoch katastrálnych území. 
JUDr. Szabó - Celú záležitosť treba rozdeliť na dve časti: prvá časť sa má zaoberať s budovami to 
znamená aké výrobné a nevýrobné budovy chcú postaviť, druhá časť sa má zaoberať technológiu, 
výrobou a so životným prostredím. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje Stanovisko k zámeru KFŠ Delta Bardejov, s.r.o., Štefánikova 78, Bardejov 
zaslaného Ministerstvom životného prostredia SR listom zo dňa 13.07.2012 číslo: 610712012-3.4/ak na 

"Závod na produkciu tekutých uhl'ovodíkov tepelnou depolymerizáciou odpadných polymérov 
Vojany", vypracovaný podla zákona NR SR č. 2412006 Z.z 

Zámer nie je vypracovaný dostatočne konkrétne a opomína viaceré dôležité niž.iiie uvedené 
skutočnosti a preto až po ich doplnení Obec Vojany zaujme k nemu stanovisko: 

I. Zámer ani jeho prílohy neobsahujú situačný plán umiestnenia celého závodu a jednotlivých 
stavebných objektov a prevádzkových súborov a neobsahuje ani identifikáciu parciel podla 
katastra nehnute/'noslí. 

2. Parcely uvedené v zámere nie sú vo vlastníctve žiadateľa 
3. Obci Vojany nie je známe stanovisko Obce Čičarovce, nakol'lw je predpoklad, že závod hude 

umiestnený na nehnuteľnostiach bezprostredne susediacich s katastrálnym územím Čic~arovce. 
Je potrebné, aby k uvedenému zámeru sa vyjadrila aj táto obec, pre vzdialenost' k zastavanej 
časti územia obce, ktorá je asi 1,5 kilometra. 

4. Zo zámeru nevyplýva, či existuje takéto zariadenie s takou kapacitou ako je uvedené v zámere 
niekde v rámci SR alebo aj v EU a aké sú konkrétne vplyvy tejto prevádzky na životné 
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prostredie. Na opakovanú žiadost' nám navrhovateľ na tieto skutočnosti nevedel odpoveda( 

5. Nie je známy zo zámeru pôvod surovín, ktoré sa budú spracovávať v tomto závode. 

6. V materiáli sú údaje z ruku 2007, napríklad str. 371100 uvažuje s rokom 2010 čo sa tvka 

výskytu potrebovaných pneumatík za roky 2005-2010. Chýbajú presné údaje za rok 2011. 

7. Zámer počíta s umiestnením závodu v blízkosti CHKO Latorica a územia, ktoré je súčasťou 

programu NA TURA 2000, ktorá je vzdialená asi 2-3 km a v tejto súvislosti je dôležitý presný 

dopad na životné prostredie. 
8. Obec žiada, aby predmet ännosti tohto závodu bol posudzovan); v zmysle E.!A. z dôvodu, že 

v SR takýto závod nie je a teda nie je známy konkrétny vplyv na životné prostredie a nie iha 
teoretické výpočty možného vplyvu. 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov OZ 
hlasovanie: za 7 l Bérd, Franko, Jakub,Kark, Kaszunyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 4- Akcia: II. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry 

Program festivalu a kalkulácia nákladov bola poslancom doručená pred zasadnutím OZ. 

Starosta obce informoval poslancov, že obci bola schválená dotácia na uvedenú akciu z Úradu vlády 

SR vo výške 2 000 eur. Obec rozoslala návrh zmluvy na zabezpečenie reklamy obchodného mena 

počas akcie. EVO Vojany poskytne obci sponzorský dar vo výške l 000 eur, Rol'nícke družstvo Veľké 

Kapušany ponúklo ošípanú. Ozvučenie a osvetlenie zabezpečí ETNA. Zumba sa nebude konať 

z dôvodu, že pán Bumbák má iné povinnosti. Namiesto toho bude zabezpečené pre deti vo veku 2-12 

rokov nafukovacía šmýkačka. Oboznámil poslancov, že v Ptrukši na dni obce bolo pohostenie hostí 

zabezpečené dodávateľom zo Sárospataku. Dodávate!' mal zostavený jedálny lístok a hostia si mohli 

vybrať z ponuky a jedla sa pripravovali v mobilnej kuchyni priamo na mieste. Po ukončení akcie obec 

vyplatila stravu na základe faktúry dodávateľa. Požiadal poslancov, aby sa rozhodli či obec využije 

túto možnosť alebo pohostenie bude zabezpečené tak ako v predchádzajúcich rokoch. 

MUDr. Varga- dotáciu treba využiť účelne a v plnej výške 

Lukáč- každý rok je problém s výberom účinkujúcich, informoval sa či obec má uzavreté zmluvy 
s účinkujúcim uvedenými v programe. 

Starosta odpovedal, že obec má uzavretú zmluvu s účinkujúcimi z Maďarska. 

Franko- občania obce majú výhrady voči takým akciám z dôvodu, že je vel' a cudzích občanov hlavne 

z Drahňova. 

Lukáč- treba niečo vymyslieť v medziach zákona, aby sme ich mohli zastaviť 

Kark- jedným riešením by bolo oplotiť amfiteáter a vstup povoliť len s lístkami. K súťaži vo varení 

halászlé navrhuje pozvať družstvá z okolitých obcí a družobné obce. 

MUDr. Varga- treba pouvažovať o tom, či je potrebné usporiadať také vel'ké akcie v obci 

Starosta obce - vo viacerých obciach je tak, že varia iba družstvá zo svojej obce a nikoho 

nepozývajú. Obec pošle pozvánku všetkým združeniam so sídlom v obci, aby sa zapojili aj oni do 

súťaže. 

Lukáč- vo viacerých obciach predávajú tomboly aj tu by sa dalo 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schva/'uje uskutočniť akciu: ll Vojanský jeslival maďarske; národnostne; kultúry dňa 25.8.2012. 
Program a kalkulácia nákladov tvoria prílohu uznesenia 
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VJí.l1edok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov OZ 

hlasovanie: za 6 l Béreš, Franko, Jakuh,Kark, Kas~onyi, Lukáč, , l 

proti O, zdržal .ml MUDr. Varga 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje zabezpečenie občerstvenia na akciu: ll Vojanský festival maďarskej národnostnej 

kultúry dha 25.8.2012 dodávateľom zo Sárospataku. 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov OZ 

hlasovanie: za 2 l Béreš, Franko, l 
proti IJ, zdržal sa 5 /Jakub,Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga! 

K bodu číslo 5- Materská škola- školská jedáleň 
Starosta obce oboznámil poslancov s havarijným stavom v budove materskej školy a školskej 

jedálne, v dôsledku čoho je nutné riešiť ústredné kúrenie iným spôsobom ako doteraz, je nutná oprava 

podlahy v jedálni. Hrubá kalkulácia nákladov je približne 4000 euro. 

Kark- navrhuje dať do betónu izolačný materiál ale najprv sa treba informovať ohľadom cien. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje z dôvodu havarijnej situácie v budove M~ a šJ vykonanie nasledovných prác: oprava 
podlahy v.'>.! a opravu vykurovania v celej budove. 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov OZ 

hlasovanie: za 5 l Béreš, Jakub,Kark, Kaszonyi, Lukáč, l 
proti O, zdržal sa l MUDr. Varga 

K bodu číslo 6- Hodnotenie členov komisií pri OZ Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že ani jeden predseda komisie neodovzdal písomne 

hodnotenie členov komisií. Činnosť komisií môže starosta hodnotiť iba podľa odovzdaných zápisníc 

na obecný úrad. Najviac zápisníc odovzdala Komisia verejného obstarávania, potom knltúma komisia 

a finančná komisia. 
Kark - komisia verejného poriadku nemala žiaden podnet, síce sa vyskytol v obci jeden problém, 

ktorý by mohla riešiť komisia, ale ten vyriešil starosta obce. 
Béres - keby bolo dopredu oznámené predsedovi, že treba pripraviť hodnotenie písomne tak by aj 

športová pripravila súpis vykonaných prác v prvom polroku. 

Jakub - navrhuje zrušiť odmeny komisiám OZ a použiť prostriedky na iné účely. 

Starosta obce navrhuje zvýšiť odmeny komisiám, ktoré sústavne pracujú. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ odročí bod č. 6 na najbližšie zasadnutie. 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov OZ 

hlasovanie: za 6 l Béreš, Franko, ,Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sal Jakub 

K bodu číslo 8- Správa výberovej komisie 

Predseda výberovej komisie MUDr. Varga informoval poslancov o vyhodnotení prieskumu 

1 
trhu na predmet zákazky: Dodame a montáž klnnal!začných jednotiek v počte 8 ks pre Obecný úrad 
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Vojany. Vybraným dodávaterom je el-mont Marek Tomko, ul. l. mája 79/2, 07603 Hraň 

s obstarávacou cenou 5 695,20 Eur s DPH. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie správu výberovej komisie z vyhodnotenia ponúk z prieskumu trhu zo dňa 

01.08.2012 na predmet zákazky: Dodanie a montáž klimatizačnýchjednotiek v počte 8 k> pre Obecný 

úrad 
bi OZ schvaľuje uzavretie zmluvy na akciu: Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek v počte 8 ks 
pre Obecný úrad s uchádzačom el-mont Marek Tomka, ul. l. mája 7912, 07603 Hraň v cene 5 695,20 

eur s DPH 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov OZ 

hlasovanie: za 6 l Béreš, Franko, Kark, KaszonyiJakub, MUDr. Var_Ra l 
proti O, zdržal sal Lukáč 

Predseda výberovej komisie MUDr. Varga informoval poslancov o vyhodnoteni prieskumu 

trhu na predmet zákazky: Výstavba altánku. Výzva bola zaslaná 5 záujemcom, z ktorých ponuku 
predložili traja uchádzači. Komisia vylúčila uchádzača Oskár Lajoš Košice, 076 72 Vojany 19 
z dôvodu, že predložená kópia dokladu o oprávnení uskutočllovať práce neobsahuje predmet 
podnikania- realizácia jednoduchých a drobných stavieb. 

Víťazným uchádzačom sa stal Attila Híres - Stavebná činnosť, P.O.Hviezdoslava 25/20, 

0790 l Veľké Kapušany s obstarávacou cenou 8 700,00 eur s DPH. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
al OZ berie na vedomie ústnu informáciu predsedu výberovej komisie z otvárania obálok zo dha 
1.8.2012 z prieskumu trhu na uskutočnenie stavebných prác na výstavbu altánku v rozmeroch JO x 6 

m. uchádzač Oskár Lajos bol vylúčený pre neslnenie stanovených požiadaviek 
bi OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy na akciu výstavba altánku podľa výzvy zo d1la 23.7.2012 

s uchádzačom Attila Híres ktorý splnil požadované kritéria v najnižšej cene 8 700 eur s DPH 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov OZ 
hlasovanie: za 6 l Béreš, Franko, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sal Jakub 

Starosta obce prečítal žiadosť Mgr. Alexandra Zutia o odkúpenie privesného vozíka, ktorý bol 
prenajatý zo strany obce reformovanej kresťanskej cirkvi. Infonnoval poslancov, že obec vedie tento 
vozík v inventúre s nulovou zostatkovou hodnotou. Rok nadobudnutia bol 2001. 

Poslanci navrhovali zistiť predajnú cenu takého alebo podobného prívesného vozíka a až 

potom pokračovať v jednaní. 

Kar k- poznamenal, že treba postriekať nové futbalové ihrisko proti burine 
MUDr. Varga -navrhuje, aby Marián Bračok nainštaloval vyhl'adávací program na web stránku, aby 
l'udia sa mohli l'ahšie orientovať na stránke obce. 
Béres - požiadal starostu, aby robotníci aktivačných prác previezli na futbalové ihrisko piesok 

a vyrovnali priehlbiny na ihrisku. 
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K bodu číslo 7 - Záver 
Starosta obce poďakoval pritomným za účasť a zasadnutie ukončiL_ 

Zapisovateľka: Mária Fajdelová 

Overovatelia zápisnice: Attila Lukáč 

MUDr. Michal Varga 

-- ___j) 
....... ~) ..... , .... 
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Štefan Czinke 
starosta obce 


