
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 18.10.2012 o 1730 
hodine v zasadacej sieni 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, starosta obce Štefan Czinke, a Mária 
Fajdelová. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program: 
l. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Stavba: Spevnené plochy pri polyfunkčnej budove v Obci Vojany 
4. Akcia: Deň úcty k starším 
5. Rôzne 
6. Záver 

K bodu číslo 1- Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných. Informoval poslancov, že poslanci MUDr. Michal 

Varga, Ladislav Jakub a Ferdinánd Kaszonyi ospravedlnili svoju neúčasť. Skonštatoval, že 
nadpolovičná väčšina poslancov je prítomná a vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 
uznášaniaschopné. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 18 októbra 2012. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

hlasovanie: za 4 /Béreš, Franko, Kark, Lukáč/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2- Voľba návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Zoltán Kark a Attila Lukáč. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

hlasovanie: za 4 /Béreš, Franko, Kark" Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 -Stavba: Spevnené plochy pri polyfunkčnej budove v Obci Vojany 
Starosta obce informoval poslancov, že im bolo doručené Spresnenie detailov a návrh na 

zmeny na stavbe Spevnené plochy k polyfunkčnej budove. (Upresnenie vypracovaný dodávateľom 
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stavby Attilom Híresom tvorí prílohu zápisnice.) Požiadal poslancov, aby vykonali obhliadku stavby, 
kde dodávate!' stavby oboznámil poslancov so súčasným stavom stavby a s problémami, ktoré sa 
vyskytli od zahájenia stavby. Dodávate!' navrhuje použiť na oblúk medzi asfaltovou cestou a plochou 
zo zámkovej dlažby oblúkové cestné obrubníky namiesto minipalisád. Taktiež pri napojení na štátnu 
cestu. Projekt nerieši napojenie zámkovej dlažby na asfalt a napojenie polovegetačných trávníc na 
asfaltovú cestu. V obidvoch prípadoch navrhuje použiť na napojenie chodníkové obrubníky. 
Pri vstupe do pivnice sa zúži asfalt a ostane zeleň. Projekt nerieši detail a materiál medzi zámkovou 
dlažbou a kruhom - navrhuje oblúkové obrubníky alebo minipalisády. Pri miestnej komunikácií 
navrhuje skrátiť chodník bez zásahu do konštrukcie vozovky. 
Upozorňuje objednávatel'a na skladbu vrstiev zámkovej dlažby - navrhuje betónovú vrstvu pod 

zámkovú dlažbu v hrúbke lO cm. Navrhuje nahradiť cestný obrubník pri chodníku za parkový 5 cm. 
Zo západnej strany budovy dodávateľ navrhuje odstrániť betónový múrik a nahradiť betónovým 
oporným múrikom alebo palisádmi. - Poslanci navrhli, aby bolo oplotenie a betónový múrik 
odstránený a chodník riešiť tak, že zámková dlažba sa umiestni pri budove do šírky existujúcich 
obrubníkov. Betónové schody sa obnovia a z jednej strany sa umiestni zábradlie. 
Pri hlavnom vstupe do budovy navrhuje namiesto palisád vydláždiť betónové schody a rampu dlažbou 
vybranou objednávateľom. 
Navrhuje iné rozmiestnenie lámp- v strede parku okolo kruhu. 
Pri zemných prácach sa zistilo, pod navrhovanou komunikáciou sa nachádza stará nefunkčná betónová 
žumpa, ktorá sa odstránila a bola naplnená betónovým odpadom. Navrhuje dosypať žumpu štrkodrvou 
a po zhutnení zabetónovať plochu s rozmerom 3x2 m vystuženú KARI sieťou. Našli sa betónové 
základy starej zbúranej budovy, ktoré poslanci navrhovali odstrániť . 

Poslanci požiadali dodávateľa, aby pripravil rozpočet na navrhované zmeny a obecné 
zastupitel'stvo rozhodne na nasledujúcom zasadnutí. 

K bodu číslo 4- Akcia: Deň úcty k starším 

Starosta obce informoval poslancov, že dňa 25 októbra tj. štvrtok navrhuje uskutočniť akciu 

Deň úcty k starším. Kalkulácia výdavkov bola doručená poslancom pred zasadnutím. Hudobné 
vystúpenie zabezpečí Erika Balogová z Občianského združenia NÁŠ DOM. 

Franko- navrhuje preložiť akciu na stredu tj . 24. októbra 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje uskutočnenie Dňa úcty k starším dňa 24.10.2012 od 15. OO hod. 
podľa priloženého rozpočtu. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

hlasovanie: za 4 /Béreš, Franko, Kark, Lukáč/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 5- Rôzne 
Starosta obce informoval poslancov, že projekt na inštaláciu slnečných kolektorov na 

vykurovanie a ohrev TÚV v Materskej škole bol úspešný. Obci bol schválený grant vo výške 6 000 
eur. Celkové náklady budú vo výške 7835,53 eur z toho dotácia 6 000 € a vlastné náklady obce budú 

vo výške l 835,53 tj . 23,5 %. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy o poskytnutí grantu na Inštaláciu slnečných 
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kolektorov na vykurovanie a ohrev TÚV v Materskej škole. 

Schvaľuje vlastné náklady vo výške l 835,53 €. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

hlasovanie: za 4 /Béreš, Franko, Kark, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

Kark- navrhuje navoziť niekoľko fúr zeminy na nové futbalové ihrisko a vyrovnať jamy. 
Starosta obce- súhlasí treba vyrovnať priehlbiny a na jar zasiať trávu. 
Béres- treba zavolať agronóma z Malčíc a vyžiadať jeho názor ako udržiavať trávu 
Starosta obce - postrekovať proti burine je možné po 4-5 koseniach. 

Starosta obce- informoval poslancov, že dňa 25.10.2012 sa uskutoční v kultúrnom dome 
dvojhodinový Zumba maratón. 

K bod u číslo 7 - Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

~_J 
Zapisovatel'ka: Mária Fajdelová .... /Jg ................. . 

Overovatelia zápisnice: Zoltán Kark. Ul ............... ... . 
Attila Lukáč ........ ~ ............. . 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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