
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dl'ía 08.1 1.2012 o 18.00 

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 podl'a prezenčnej listiny a ďalší prítoll1lú podl'a prezenčnej listiny. 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program: 
l. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení 

4. Spresnenie (Návrh) detailov na stavbe: Spevnené plochy pri polyfunkčnej budove v Obci Vojany 

5. Zápis z prerokovania - "Závod na produkciu tekutých uhl'ovodíkov tepelnou depolymerizáciou 

odpadových polymérov Vojany" 
6. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Vojany 

7. I.nfom1ácia hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole zo dňa 23.8.2012 

8. lnfonnácia hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole hospodárenia školskej jedálne obec Vojany 

9. Správa o plnení rozpočtu 

l O. Zmena rozpočtu 

l l. Audítorská správa 

12. Výročná správa obce za rok 2011 

13. VZN Obce Vojany o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach 

zriadených Obcou Vojany 

14. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

15. Žiadosť o predlženie rámcovej zmluvy č. 4/2011 - Mgr. Zsolt Krajnyik KZ-Image, reklamné 

služby, 076 72 Vojany 144 
16. Rôzne 

17. Záver 

K bodu číslo l- Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných. Informoval poslancov, že poslanec Zoltán Kark 

ospravedlnil svoju neúčasť a Ferdinánd Kaszonyi sa dostaví neskôr. Skonštatoval, že nadpolovičná 

väčšina poslancov je prítoll1l1á a vyhlásil zasadnutie obecného zastupitel'stva za uznášaniaschopné. 

Franko - navrhuje, aby zasadnutie s takým náročným programom nabudúce zvolal starosta na skoršiu 

hodinu 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupitel'stva uskutočneného dňa 8 novembra 2012. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
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hlasovanie: za 5 / Béreš, Franko, Jakub, Lukáč. M UDr. Varga! 

proti O, zdržal sa {) 

K bodu číslo 2 - Voľba návd10vej komisie 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Zoltán Béreš a MUDr. Michal 

Varga. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Zoltán Béreš a MUDr. Michal Varga. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

hlasovanie: za 5 /Bére.( Franko, Jakub. Lukáč, MVDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 -Kontrola uznesení 
Franko prečítal vynesené uznesenia zo diía 21.9.2012 od č. 138 po 154. 
HlavnJí kontrolór- k uzneseniu č. 152 sa opýtal, či poznajú poslanci výšku odmien, ktorú schválili 
percentami. Komisie treba vyhodnotiť a niekto má navrhnúť výšku odmien na schválenie. Odmeny 
majú byť schválené pevnou sumou. Treba vypracovať nové zásady odmeňovania poslancov a zásady 
odmei'iovania zamestnancov. Pred schválením musí finančná komisia odsúhlasiť, že výška odmien je 

v súlade s rozpočtom. 

MUDr. Varga - už veľakrát jednalo OZ o tom, aká forma odmeňovania je najobjektívnejšia. 
Jakub - navrhuje aby starosta obce našiel čas a vyhodnotil komisie OZ. 

Hlavný kontrolór- to je jedno, že kto bude hodnotiť ale nie v percentách ale v sumách. 

Lukáč - prečítal vynesené uznesenia zo diía 18.10.2012 od č. l 55 po l 58. 

K bodu číslo 4 - Spresnenie (Návrh) detailov na stavbe: Spevnené plochy pri polyfunkčnej 

budove v Obci Vojany 

Dodávateľ stručne informoval poslancov o navrhovaných zmenách na stavbe za účelom , aby 
stavba bola kvalitná a trvalá. Na predchádzajúcom zasadnutí poslanci vykonali obhliadku stavby a sa 

dohodli, že dodávateľ pripraví rozpočet na navrhované zmeny. 
Dodávateľ stručne informoval poslancov, o dohodnutých zmenách. Celkom mimo projektu sú 

schody pred budovou a dlažba na schody. Navrhuje vymývanú betónovú dlažbu v rozmeroch 
40x40cm. 
V priebehu realizácie stavby sa zistilo, že treba opraviť aj rigol pri ceste, lebo na parkovisko je 
vybudovaný nový vchod a starý treba zrušiť pod ktorým je nutné uložiť betónové žľaby. 

Dodávateľ navrhuje do polo vegetačných panelov nasypať ozdobné okruhliaky z dôvodu ľahšej 

údržby. Stačí raz ročne postriekať proti burine, taká údržba je jednoduchšia ako kosenie. 
O 18.29 hod. sa poslanec Kaszonyi dostavil na zasadnutie OZ. 
MUDr. Varga- navrhuje umiestniť schody do sobášnej siene hlbšie do svahu pri budove, aby bol ľahší 
prístup ku vchodu. Aj túto zmenu treba zohľadniť v kalkulácií. 
Jakub- upozornil dodávalel'a, že pri Čókovej treba dokončiť čelo pri priepustu . 

Attila Híreš dodávateľ stavby oznámi l poslancom, že Krycí list rozpočtu obsahuje všetky 

navrhované zmeny okrem rigolov. Na túto Na túto časť bude vypracovaný nový krycí list. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
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OZ schval'uje uzatvorenie dodatku k zmluve č. 4/2012 zo dňa 9.10.2012 na Spevnené plochy 

k polyfunkčnej budove a terénne a sadové úpravy kto1ým sa meni rozsah vykonávaného diela 
špecifikovaný v Krycom liste rozpočtu zo dňa l. l 1.2012, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia v cene 

JO 316,65 € s DPH 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ. 

hlasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo S - Zrrpis z prerokovania - "Zrrvod na produkciu tekutých uhľovodíkov tepelnou 

depolymerizáciou odpadových polymérov Vojany" 

Starosta obce infonnoval poslancov, že diía 18.9.2012 sa uskutočnilo rokovanie o rozsahu hodnotenia 
navrhovanej čiruwsti "Závod na produkciu tekutých uhl'ovodíkov tepelnou depolymerizáciou 
odpadových polymérov Vojany". Kópia zápisu bola doručená poslancom. Obec Čičarovce nedala 
súhlas, v k.ú. Vojany majú veľmi malý pozemok, kde by nemohli vybudovať p1iemyselné objekty. 
Franko - prečo sa zaoberá OZ znova s touto problematikou, keď bolo povedané, že kým Obec 
Čičarovce nedá súhlas nedáme ani my. 
Starosta obce- je povinn)' informovať OZ o rokovaní. Obec Čičarovce podali petíciu, že nesúhlasia 
s v)rstavbou závodu ale v petícií nebol uvedený konkrétny dôvod nesúhlasu preto petícia nebola 

akceptovaná. 
JUDr. Szabó - finna má problém lebo najprv začali stavebné konanie v Čičarovciach neskôr vo 
Vojanoch a v súčasnosti prebiehajú dve konania. 
MUDr. Varga- nech dokážu že závod nemá negatívny vplyv na životné prostredie potom bude OZ 
rokovať o problematike. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie Zápis z prerokovania rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti - "Závod na 
produkciu tekutých uhľovodíkov tepelnou depolymerizáciou odpadových polymérov Vojany'· 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

hlasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga! 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 6- Zásady hospodárenia s majetkom Obce Vojany 
Vypracovaný návrh bol doručený poslancom OZ pred zasadnutím. Návrh vypracoval hlavný 

kontrolór obce v spolupráci so starostom obce a právnym zástupcom obce. 
Poslanci OZ nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje Zásady hospodárenia s majetkom Obce Vojany Zásady tvoria prilohu uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

hlasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 7- Informácia hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole zo dňa 23.8.2012 
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Zápis bol doručený poslancom obecného zastupitel'stva pred zasadnutím. 
Hlavný kontrolór informoval poslancov, že v auguste boa vykonaná následná kontrola, plnenia 

opatrení prijatých na základe Správy o vykonanej kontrole zo dňa 16.4.2012 zameranej na 
dodržiavania Zákona č. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Upozomil poslancov, že 
to je stav k 23.8.2012. Tento bod mal byť zaradený do programu predchádzajúceho zasadnutia ale 

náhodou bol vynechaný z programu. Toho času je odstránených asi 50% zistených nedostatkov. 

Navrhuje, aby OZ zaujalo stanovisko na riešenie problémov. 
Bračok- informoval poslancov, že raz mesačne skenuje faktúry lebo zákmmá lehota zverejnenia je 30 

dní odo dňa zaplatenia faktúry. 
lvfUDr. Varga - sa spýtal či dostane materiál ktorý treba zverejniť včas. Informoval sa či je možné 

uložiť na web stránku prehliadač za účelom zjednodušenia vyhl'adávania v materiáloch ako VZN , 

zápisnice, uznesenia .... 
Bračok - už sú zverejnené naskenované podpísané zápisnice a uznesenia a všetky nariadenia sú 

zverejnené. V súvislosti s verejným obstarávaním sú zverejnené výzvy a vyhodnotenia . K bodu číslo 4 
Informácie dodal, že dnes boli zverejnené údaje. 
Zoltán Béreš a Gabriel Franko opustili rokovaciu miestnosť. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Informáciu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole zo dňa 23.8.2012 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

hlasovanie: za 4 l Jakub, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga! 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8 - Informácia hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole hospodárenia školskej 

jedálne obec Vojany 

Zoltán Béreš a Gabriel Franko sa vrátili do rokovacej miestnosti. 

Hlavný kontrolór informoval poslancov, že je prvým kontrolórom, ktorý vykonal kontrolu 
v školskej jedálni. Infom1ácia o vykonanej kontrole bola doručená poslancom pred zasadnutím. Pri 
kontrole zistil, že školská jedáleň vystavuje faktúry za odoberané obedy škole a cirkvi, pričom ŠJ nie 
je samostatný právny subjekt. Faktúry má vystavovať obec. Tento problém bol vyriešený v súčasnosti 

faktúry vystavuje obec. Obec dostáva dotáciu na stravu pre deti v hmotnej núdzi. Túto dotáciu žiada 
a vyúčtuje obec a nie školská jedáleň. Ak faktúry bude vystavovať obec a taktiež žiadať a vyúčtovať 
dotácie tak treba zmeniť Organizačný poriadok kde sa uvádza: ŠJ zabezpečuje samostatnú ekonomiku 
hospodárenia, rozpočtovania a financovania na úseku školského stravovania, hospodárenie 
s finančnými prostriedkami na potravinovom účte . 

V školskej jedálni sa stravujú žiaci a učitelia Cirkevnej základnej školy. Stravník z iných 

zariadení musí mať zmluvu o dodávke stravy. Navrhuje uzatvoriť zmluvu o poskytnutí stravovania 
s cirkevnou základnou školou a tak isto aj s Užským seniorským úradom, ktorý dostáva dotáciu na 

stravu detí v hmotnej núdzi. 
Hlavný kontrolór počítal výšku režijných nákladov v roku 2011 a 2012 a dospel k záveru, že 

v roku 2012 klesli výdavky na réžiu z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov. 
Pri kontrole bolo zistené, že budova nemá osobitný vodomer, ale voda prechádza cez bytovku. 

Navrhuje namontovať vodomery osobitne pre budovu MŠ a ŠJ a osobitne pre futbalové ihrisko. 
Starosta obce - informoval poslancov, že Organizačný poriadok bol opravený podľa návrhu 

kontrolóra, namontovali sa vodomery do MŠ a na futbalové ihrisko. Cirkevná základná škola 
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a Seniorský úrad riadne platia za stravu a režijné náklady za poskytnutú stravu pedagogickým 

zamestnancom. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Informáciu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole hospodárenia .školskej 

jedálne obec Vojany . informácia tvorí prílohu uznesenia. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
hlasovanie: za 6 / Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 9 - Správa o plnení rozpočtu 
Správa bola doručená poslancom pred zasadnutím OZ. 

Jakub- aké plány má obec osobným vozidlom OPEL 
Starosta obce - obec plánuje vozidlo predať 
JUDr. Szabó- treba zavolať do troch autobazárov a vyžiadať cenu vozidla a následne vyhlásiť verejnú 

dražbu a predať za najvyššiu cenu. 
Hlavný kontrolór - keď bude mať cenu obec z troch bazárov potom OZ stanovi predajnú cenu a obec 
vyhlási verejnú súťaž. 

Jakub - v súvislosti s výdavkami na elektrickú energiu k DČOV navrhuje vyzvať obyvatel'ov bytoviek 
aby zaplatili poplatok za elektrickú energiu. 
MUDr. Varga -informoval sa o úhradách pri PN a žiada aby na ďalšie zasadnutie OZ bol 
vypracovaný rozbor prijmov a výdavkov súvisiacich s aktivačnou činnosťou. 
Poslanec Attila Lukáč opustil rokovaciu miestnosť. 

Starosta obce - aktivačná činnosť je ukončená, toho času obec zamestnáva UoZ formou menších 
obecných služieb, na ktoré obec nedostáva žiadne štátne prostriedky . 
Jakub - navrhuje využiť v poisťovni balíky služieb lebo je výhodnejšie poistiť vozidlá v majetku obce 
spolu ako osobitne. Žiada doručit' zápisnice a správy e-mailom. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo lO - Zmena rozpočtu 
Návrh zmeny rozpočtu bol doručený poslancom pred zasadnutím OZ. Poslanci mali 

nasledovný pripomienky: 
Jakub- z akého dôvodu sa zvýšili piijmy z nájomného 
Ekonómka- Karková zaplatila nedoplatok na nájomnom za predchádzajúce roky. 
Jakub - prečo sa zvýšili poplatky odvody 
Ekonómka- zvýšili sa bankové poplatky z dôvodu, že obec, má uložené prostriedky rezervného fondu 
na termínovom vklade. Tým, že obec do konca tretieho štvrťroku nečerpa la rezervný fond zvýšili sa 
úroky a tým pádom aj dalí z úrokov, ktoré sa účtujú na túto položku. 
Jakub - navrhuje, aby zástupca starostu mal podpisový vzor k bankovým účtom 
HlavnJí kontrolór- podpisový vzor by nemal mať zamestnanec ale poslanec 
Starosta obce - navrhuje urobiť podpisový vzor zástupcovi a predsedovi finančnej komisie 
Hlavný kontrolór- pri úprave rozpočtu by nemusela obec znížiť položky, ktoré nebudú vyčerpané. 
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Starosta dal hlasovať o nasledovnom návd m uznesenia: 
OZ schval'uje zmenu rozpočtu Návrh zmeny tvorí prílohu uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezenlovali sa 5 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

K bod u číslo ll- Audítorská správa 

Ekonómka obce prečítala správu audítora. 
Hlavný kontrolór navrhuje, aby v budúcnosti bola audítorská správa vyhotovená skôr, najlepšie do 

schválenia záverečného účtu. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Správu audítora za rok 2011. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
hlasovanie: za 5 /Bére.š, Franko, Jakub, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 12- Výročná správa obce za •·ok 2011 

Výročná správa za rok 20 ll bola doručená poslancom pred zasadnutím. Poslanci nemali 

žiadne pripomienky. 

Starosta dal hlasovat' o nasledovnom náv rhu uznesenia: 
OZ schval'uje VJíročnú správu obce za rok 201 l. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

hlasovanie: za 5 / Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, M UDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa 

K bodu číslo 13 - VZN Obce Voja ny o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školských zariadeniach zriadených O bcou Voja ny 

Starosta obce informoval poslancov, že došlo k zvýšeniu finančných pásiem na nákup potravín 
na j edno jedlo vydaných Ministerstvom školstva SR. Návrh VZN bol doručený poslancom pred 
zasadnutím. 
MUDr. Varga - navrhuje zriadiť vývarovi1u pre sociálne odkázaných občanov 
Starosta obce - nebol záujem o túto službu v obci, v prechádzajúcom období obec ponúkala túto 
službu oslovením domácností. 
MUDr. Varga- navrhuje aby v školskej jedálni plipravovali jedlá na objednávky 

Starosta da l hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vojany o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

výdavkov v .~kolských zariadeniach zriadených Obcou Vojany. VZN tvorí prílohu uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanä OZ 

hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 
proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 14 - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpad 

Starosta obce informoval poslancov, že návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli 
a zverejnený na web stránke obce di1a 19.10.2012. Návrh VZN aj s dôvodovou správou bol doručený 
poslancom pred zasadnutím OZ (tvorí prílohu zápisnice). 
JUDr. Szabó - oboznámil poslancov so základnými zmenami v zákone, ktorý bude platný od 

1.12.2012. 
Poslanci sa dohodli na zvýšení sadzby dane u obyvateľov, ktorá tvorí základ pre ďalšie 

sadzby. Základná sadba bola zvýšená z 0,25% na 0,30%. 
Zvýšenie dane z pozemkov orná pôda a TIP z 25% na l %, ostatné druhy pozemkov l ,5% zo základu 
dane. U stavieb bol znížený násobok základnej sadzby z 36,36 na 35,36. 
MUDr. Varga - navrhuje zvýšiť zl'avu u separujúcich domácnosti na 5 € na osobu a zvýšiť potrebný 
počet k tejto zl' ave z l O na 15 vývozov. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území obce Vojany 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 15 - Žiadost' o predlženie rámcovej zmluvy č. 4/2011 - Mgr. Zsolt Krajnyik KZ
Image, reklamné služby, 076 72 Vojany 144 

Starosta obce informoval poslancov o podanej žiadosti. 
MUDr. Varga- nevidí problém aby bola obec na viacerých web stránkach, treba dbať na to aby bolo 
zverejnených viac aktuálnych informácií. Stránku treba pravidelne aktualizovať . 
Jakub - navrhuje predlžiť zmluvu na pol roka. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 

OZ schvaľuje predlženie rámcovej zmluvy č. 4112011 na obdobie 6 mesiacov. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

hlasovanie: za 4 /Béreš, Jakub, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 
proti l Franko, zdržal sa O 

K bodu číslo 16- Rôzne 

Al Starosta obce informoval poslancov, že dostal ponuku od spoločnosti SOMO s.r.o . na odkúpenie 
železných konštrukcií v rozmeroch J 5x40 m, ktorá by mohla byť v budúcnosti využitá pri výstavbe 
telocvične. Firma už začala rozberať stavbu. 
Jakub- má firma búracie povolenie? Aká pokuta môže byť vyrubená za porušenie zákona? 
Kaszonyi - má obec peniaze na výstavbu telocvične? Nestačí iba konštrukcia, treba postaviť steny, 
osadiť okná a ďalší stavebný materiál. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje nákup železných konštrukcií 
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Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

hlasovanie: za O 
proti S/ Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, MUDr. Varga!, zdržal sa O 

B/ Starosta obce informoval poslancov o zverejnení výzvy EKOFOND-u na inštaláciu plynových 

tepelných čerpadiel. Princíp fungovania tepelného čerpadla je znázornený na priloženej schéme. 

Ciel' om programu je podporiť úspory energie. Spolufinancovanie projektu je 40%. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ poveruje starostu obce s vypracovaním projektu " Inštalácia nových plynových tepeln;!ch 

čerpadiel ". 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

hlasovanie: za O 
proti 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszony i, Lukáč, MUDr. Varga!, zdržal sa O 

Cl Sp1·áva výberovej komisie 
Predseda výberovej komisie prečítal Záznam z prieskumu trhu na dodanie a montáž klimatizačných 

jednotiek v počte 8 ks pre obecný úrad Vojany. Záznam tvorí prílohu zápisnice. Vybratým záujemcom 

je: el-mont Marek Tornko ul. l .mája 79/2,07603 Hraň v cene 5 328,00 eur s DPH. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie správu výberovej komisie zo dňa 6.11.2012 na predmet obstarávania: Dodanie 

a montáž klimatizačných jednotiek v počte 8 ks pre Obecný úrad vo Vojanoch 

Poveruje slarostu obce s podpísaním zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom el-mont Marek Tomka ul. 

l .mája 7912,07603 Hraň v cene 5 328,00 eur s DPH. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

Franko - Kedy začnú s mulčovaním uloženého biologického odpadu na kopostovisku? 

Starosta obce- informoval poslancov, že Ing. Štefan Popély znova ponúkol na predaj svoje skladové 

priestory a navrhuje, aby členovia OZ vykonali prehliadku objektu. 

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

Zapisovateľka: Mária Fajdelová .. .. k ... d!. 
O l . ' . . Z l ' B ' • (\ "'-- \ verovate 1a zap1sruce: o tan eres .............. ....... ... ........ . 

MUDr. Michal Varga .... \ ................. . 
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Štefan Czinke 

starosta obce 


	zapoz08112012 001
	zapoz08112012 002
	zapoz08112012 003
	zapoz08112012 004
	zapoz08112012 005
	zapoz08112012 006
	zapoz08112012 007
	zapoz08112012 008

