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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dúa 10.12.2012 o 17.30 

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 podl'a prezenčnej listiny a ďalší prítomní podl'a prezenčnej listiny. 
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program: 
l. Otvorenie 
2. Vol'ba návrhovej komisie 
3. ŠOMO s.r.o. - Informácia o odstránení stavby 
4. Kontrola uznesení 

5. Územný plán obce Vojany 
6. Rozpočet obce Vojany na roky 2013-2015 

7. Vyhodnotenie aktivačnej činnosti 

8. Inforr,:;ácia hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

Následná kontrola účtovných dokladov v 2. štvrťroku 2012, 

Následná kontrola plnenia opatrení z prijatých na základe kontroly zameranej na dodržiavanie 
zákona o ochrane osobných údajov 

9. Vyhodnotenie jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
10. Rôzne 
ll. Záver 

K bodu číslo l- Otvorenie 

Starosta obce privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že chýba Attila Lukáč, ktorý 
neospravedlnil svoju neúčasť a vyhlásil zasadnutie obecného zastupitel'stva za uznášaniaschopné. 

Starosta dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného di? a l O decembra 2012. 
V]ísledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 2 - Vol'ba návrhovej komisie 

Jakub 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Gabriel Franko a Ladislav 



J 

i/ 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Gabriel Franko a Ladislav Jakub 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
hlasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Lukáč, Kark, ll;fUDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3- ŠOMO s.r.o.- Informácia o odstránení stavby 

Starosta obce informoval poslancov, že zástupcovia fim1y ŠOMO s.r.o. prišli na zasadnutie 

obecného zastupitel'stva za účelom vysvetlenia problémov súvisiacich s odstránením stavieb na 

hospodárskom dvore vo Vojanoch. Firmu zastupovali Christian Dillhoefer vedúci podniku a Ján 
Bama. Na základe upozornenia starostu obce d1'ia 29.1 1.2012 podali žiadosť o odstránenie už 
čiastočne rozobratých stavieb: sklady obilia, dielne a garáži. K odstráneniu stavby postúpili preto lebo 

sa tam kradlo a začali rozoberať stavby. Ešte predtým sa dohodli s pánom Kovácsom, že mu predajú 
dvor a budovu, ktoru rozobrali. Toho času zastavili jednanie, nakol'ko stavby sú čiastočne rozobraté. 

Halu, ktorá stála pri ceste rozobrali a premiestnili do Malčíc. Tamojší hospodársky dvor modernizujú. 
Postupne prevzali viac družstiev a snažia sa udržiavať dobrý vzťah s obcami, kde majú dvory, 

napríklad zabezpečujú čistenie ciest počas zimných mesiacov alebo poskytujú iné služby. 

Franko- aký návrh majú čo sa týka odstránenia stavieb bez povolenia 

Barna- vedia, že bude správny delikt a je na obci ako rozhodne 
Ing. Kočišová- najprv bude miestne šetrenie a začne sa správny delikt podl'a§ 106 stavebného zákona 
výška maximálnej pokuty je 66 tis. eur, zákon rieši stavbu a nie súbor stavieb. 

Barna - s každou obcou majú dobré vzťahy, dávajú polia do poriadku. Oni rozobrali hangár ale budov 

sa nedotkli a nahlásili poškodenie budovy na políciu do Veľ. Kapušian. Obec môže o tom vyžiadať 

potvrdenie. Keby oni ako vlastníci halu nerozobrali, v priebehu niekol'kých dní by ich rozobrali iní 

a firma by z toho nemala nič . 

Kaszonyi- najprv bolo odstránené oplotenie 

Ing Kočisová- ak niekto má majetok je jeho povinnosťou ho chrániť 

.?vfUDr. Varga - aké majú plány do budúcnosti, ako vedia pomôcť obci 

Barna - zasiali nám futbalové ihrisko, ktoré treba na jar pohnojiť, ponúkajú čistenie ciest traktorom 
Czinke - čo chcú robiť s hospodárskym dvorom 
Barna - plánujú predať Imrichovi Kovácsovi. 

Béres- kol'ko l'udí zamestnávajú z Vojan 

Barna- keď prebrali firmy pracovali tam všetci zamestnanci, odvtedy niektorí išli do dôchodku, alebo 

sami rozviazali pracovný pomer. Toho času pracujú u nich traja zamestnanci. 

Franko - sa opýtal či v budúcnosti by bolo možné zamestnať l'udí z Vojan? 

Barna - keď ponúknu serióznych ľudí tak je možnosť ich zamestnať. Na budúci rok idú dvaja 
pracovníci do dôchodku. Spýtal sa či obec má záujem o halu, lebo je rozobratá a uložená u Kováča vo 
Vojanoch. 

Starosta obce - obecné zastupitel'stvo sa rozhodne na zasadnutí a budú infom1ovaní o rozhodnutí. 
Starosta prečítal žiadosť o odstránenie stavby. 

fng.Kočišová - informovala poslancov, že podali žiadosť o vydanie búracieho povolenia a súbežne 

podali oznámenie na obec, že zača li s búraním stavby. Rozdala fotodokumentáciu o rozobratých 
stavbách. V stredu sa uskutoční miestne šetrenie. 

AfUDr. Varga - môže sa použiť stavebná sut' na vyrovnanie nezrovnalosti terénu? 

Ing.Koč'šová- dvor je spevnený nie sú tam také nezrovnalosti, ktoré by mohli byt' zaplnené 
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ing. Koéi.š:ová - maximálna výška vymbenej pokuty podľa starého zákona bola 400 tisíc Sk a teraz sú 

2 mil. Sk. Pokuta sa má vyrubiť primerane s dohľadom na skutočnosť, treba zvážiť okolnosť, že obci 

vznikne škoda tým, že nebude mať daň zo stavieb. Do rozhodnutia sa uvedú podmienky odstránia 

stavby, nemôže byť porušený zákon o nakladaní s odpadom. Toho ča su sú búracie práce prerušené. 

Starosta obce informoval poslancov, že daň za rozobraté budovy bola vo výške 275 eur a podl'a 

nového nariadenia od roku 2013 by bola 3 185 €. Navrhuje určiť rozpätie minimálnej a maximálnej 

pokuty. 

Jakub- navrhuje určiť výšku pokuty od 3 000 eur do 8 000 eur 

Franko - súhlasil s návrhom 
Kark- j e ťažké dávať návrhy, keď neviem ako treba posudzovať stavby ako jednu budovu alebo súbor 

budov. 
MUDr. Varga - do akej doby treba ukončiť toto konanie 

JUDr. Szabó- 30 alebo 60 dní odo d1'ía zistenia skutočnosti . 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie informácie o žiadosti o odstráneni stavieb: 2 ks sklady obilia, garáže a dielne vo 

vlastníctve ŠOMO s.r.o v kú Vojany. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Informácie o žiadosti EVO Vojany o vydanie búracieho povolenia · 

Ing. Kočišová informovala poslancov, že EVO podali žiadosť o vydanie búracieho povolenia 

povolenia na 8 objektov, najprv chceli podať na ll budov, ale na tie už bolo vydané povolenie len 

neboli odstránené. Prebieha vydávanie búracieho povolenia, zaplatili správny poplatok vo výške l 600 

eur ale vznikli problémy pri identifikovaní stavieb podľa katastrálnej mapy. 

18.31 hod. - Attila Lukáč sa dostavil na zasadnutie 

Czinke -EVO sa dopustili chyby, lebo na jedna stavba na nachádzala na 3 parcelách ale pri miestnom 

šetrení sa zistilo, že sú tam aj ďalšie dve budovy, ktoré nie sú zapísané na L V a práve tie by sa mali 

zbúrať. Budova ktorá je evidovaná na LV je nová a nechcú ju zbúrať . Jedna budova ktorá by sa mala 

odstrániť je veľká hala, z ktorej železná konštrukcia by bola vhodná na telocvič1'íu a druhá konštrukcia 

by mohla slúžiť ako prístrešok nad stroje vo vlastníctve obce. Firma by predala konštrukcie za šrotovú 

cenu. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie iriformácie o žiadosti o odstránení stavieb v areály EVO Vojany. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

INPROTECH- Reštaurácia Vojany 

Starosta obce požiadal Ing. Kočišovú, aby informovala poslancov s problémami súvisiacimi s bývalou 
reštaurácibu. 
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Ing. Kočišová - Bývala reštaurácia je minimálne l O rokov rozostavaná a neudržiavaná, ktorá je vo 

vlastníctve fim1y INPROTECH s.r.o Michalovce zastúpená Ing. Jánom Huriíákom. Pozemok pod 

budovou je vo vlastníctve Ing. Jána Hun'íáka ako fyzickej osoby. Bolo zvolané konanie na základe 

Oznámenia o výkone štátneho stavebného dohl'adu na rozostavanej stavbe - reštaurácia. Ing. Hun'íák 

na konaní sa nezúčastnil. Konanie bude znova zvolané. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie informáciu o výkone štátneho stavebného dohl'adu na rozostavanej stavbe 

Reštaurácia vo vlastníctve INPROTECH spol sr. o Remeselnícka 21, Michalovce. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 
hlasovanie: za 7 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, Kark, Lukáč, MUDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 4 -Kontrola uznesení 
Béreš prečítal vynesené uznesenia zo dňél 8.11 .2012 od č. 159 po č . 175 

K bodu číslo 5- Územný plán obce Vojany 
Starosta informoval poslancov, že úzerrmý plán obce má byť preskúmaný a schválený každé 4 

roky. ÚP sa môže zmenit' hocikedy, ak podmienky to vyžadujú. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

oz 
a) berie na vedomie preskúmanie schváleného ÚPV Obce Vojany podlá §30 odst. 4 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom zneni, vo väzbe na zákon 

SNR č. 36911990 Z.z., na svojom obecnom zasadnutí, preskúmala schválený Územný plán obce Vojany 

(schválený uznesením číslo 41 diia 23.4.2008.) 

Po preskúmani obec konštatuje, že nie je potrebné spracovať zmeny a doplnky a ani nie je potrebné 
obstarať nový územný plán obce. 

b) schvaľuje podl'a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v platnom znení, vo väzbe na zákon SNR č. 36911990 Z.z. o obecnom zriadeni v znení 
neskorších predpisov: 

Všeobecne záväzne nariadenie č. 181 12012 o záväznej časti ÚPN-0 , ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť Územného plánu obce Vojany. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ. 

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

K bodu číslo 6- Rozpočet obce Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že návrh uznesenia dostal každý poslanec pred 

zasadnutím. Predseda finančnej komisie Ladislav Jakub prečítal zápisnicu zo zasadnutia finančnej 
komisie s navrhovanými zmenami v rozpočte. Tvorí prílohu zápisnice. 
Franko - čo zahŕl'ía položka Špeciálne služby 

Ekonómka - odmena právnika, vypracovanie projektov, štúdií a odmeny oprávneneJ osoby za 
uskutočneé verejné obstarávania 

Kaszonyi- je potrebná projektová dokumentácia na opravu chodníkov? 
Kark opustil rokovaciu miestnosť . 

Starosta obce - projektová dokumentácia musí byt' vypracovaná, lebo pod rigolom je vedenie 

verejného vodovodu, pri ceste vedú dial 'kové káble. Pred začatím prác treba vytýčit' vedenia a káble. 
Obec m sí vyžiadať stanovisko dotknutých orgánov. 
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Jakub - v kapitálových výdavkoch je päť položiek na spracovanie rôznych projektov, vypracované 

proj ektov je veľmi drahé. 

Hlavný kontrolór - na každú stavbu musí byť vypracovaná projektová dokumentácia, bez nej obec 

nedostane stavebné povolenie. 

Lukáč - rozšírenie kamerového systému, aké plány má obec? 

Starosta obce- obec plánuje kúpiť tri nové modernejšie kamery, ktoré by sa namontovali na miesto 
súčasných a staré by boli rozmiestnené v obci pri novom futbalovom ihri sku , pri odbočke smerom na 

Sklotex na konci ulice smerom na elektrárne. 

Kaszonyi - ako bola vypočítaná suma na opravu strechy domu smútku a čo sa plánuje opraviť? 
Starosta obce - rozpočtovaná suma je iba odhad ale treba vykonať opravy aj vo vnútri budovy, lebo 

steny sú mokré. 
MUDr. Varga - pri verejných budovách musí byť strecha opravená dodávateľsky, aby niekto znášal 

zodpovednosť za odvedené práce. OZ musí rozhodnúť aké práce budú vykonané v nasledujúcom roku, 
na športovom dome treba opraviť strechu , na dome smútku treba opraviť strechu tam, kde tečie 

a rozmyslieť či do rozpočtu na rok 2014 dať vyššiu sumu a opraviť celú strechu. 
Lukáč - základy domu smútku treba poriadne odizolovať od spodných vôd. 

Hlavný kontrolór - musí dať stanovisko k rozpočtu , podľa neho je rozpočet reálny. Obec má peniaze 
rozpočet nie je schodkový. Zo strany účtovníctva je rozpočet dobre zostavený. Chce upozorniť 

poslancov, že s rozpočtom sa treba zaoberať od septembra a nie iba v decembri. Upozornil na 

nedostatok, že rozpočet nebol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní pred schválením. Rozpočet sa môže 

meniť počas roka. Navrhuje, aby starosta mal do určitej sumy právomoc meniť rozpočet, na to slúžia 
Zásady rozpočtového hospodárenia, ktorý treba vypracovať. 

Jakub - kto hodnotí zamestnancov a ako sú hodnotení zamestnanci pri priznaní osobných príplatkov, 
žiada starostu aby hodnotil aj to kto kol'ko pracuje. Navrhuj e aby hodnotenie bolo objektívne. 

Fraka- kto určí a podl'a čoho výšku odmien? 

Starosta obce- odmeny sú určené podľa zodpovednosti a vykonanej práce 

Franko - prečo bola zvýšená odmena poslancov a členov komisie o 600 eur 

Starosta obce - priemerný plat sa zvýši v NH. 

Ekonómka- je pripočítaná odmena zapisovatel'a 

Jakub - rozbor vzoriek- navrhuje vykonať prieskum ohl'adom dodávatel'a za účelom znížema 
výdavkov 

Starosta obce- na východnom Slovensku nebol iný dodávateľ kto by tol'ko vzoriek vedel analyzovať 

MUDr. Varga - navrhuj e požiadať Ministerstvo ŽP o povolenie, aby nebolo treba 2x ročne 
analyzovať 196 vzoriek. 

Jakub - navrhuje, aby obyvatelia bytových domov zaplatili poplatok za el. energiu za DČOV . 
Obyvatelia bývajúci v rodinných domoch platia sami spotrebu elektrickej. Treba dať návrh 

poriadkovej komisií, aby sa zaoberala touto problematikou. 

JUDr. Szabó- treba sa zamyslieť nad tým či majú zostať čističky vo vlastníctve obce 
Béi-es- podľa neho výstavba telocvične nie je reálna, aké plány má obec s kultúrnym domom 

Starosta obce - ak obec dostane konštrukciu za symbolickú cenu tak pokročila o 50 % k realizácií 

výstavby telocvične . Kultúrny dom treba rozšíriť ale najprv budovu musí vidieť statik. Treba dať do 
poriadku aj kuchy1'íu a sociálne miestnosti, lebo nevyhovujú dnešným podmienkam. 

Béres - obec kúpila športový dom a do dnešného diía nie je opravený. 

Starosta obce - na túto budovu bola vypracovaná štúdia ale vtedy poslanci neschválili rekonštrukciu. 
Béres- navrhuje predať ten dom a kúpiť iný v lepšom stave. 

Starosta
1

Jbce - najprv treba opravit' strechu a potom interiér. 
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Jakub - futbalový klub nevykazuje dobré výsledky navrhuje aby sa zaoberali nejakou činnosťou za 

účelom získania financií , aby okrem dotácie mali aj iné príjmy. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje rozpočet obce Vojany na roky 2013 -2015. Tvorí prílohu uznesenia. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

hlasovanie: za 4 /Béreš, Jakub, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa 2 Varga, Franko 

K bodu číslo 7- Vyhodnotenie aktivačnej činnosti 
Vypracované vyhodnotenie bolo doručené poslancom OZ pred zasadnutím. 

MUDr. Varga- na predchádzajúcich zasadnutiach bolo povedané, že aktivačná čim1osť nestojí obec 

nič, nie je to pravda lebo pod ra vyhodnotenia neboli refundované všetky výdavky, 

Starosta dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie Správu o Vyhodnotení aktivačnej činnosti. 
V;ís!r:dok hlasovania: prezr:ntovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

Lukáč opustil miestnosť 

K bodu číslo 8- Informácia hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Následná kontrola účtovných dokladov v 2. štvrťroku 2012, 
Následná kontrola plnenia opatrení z prijatých na základe kontroly zameranej na dodržiavanie 
zákona o ochrane osobných údajov 

Následná kontrola plnenia opatrení z prijatých na základe kontrol vykonaných v l.polroku 2012 
zameraných na všeobecne záväzné nariadenia obce 

Informácie o vykonaných kontrolách bol doručený poslancom pred zasadnutím. 

Hlavný kontrolór upozornil poslancov, že mzdy zamestnancov sú osobným údajom. Nie je 
možné ich zverejniť bez súhlasu dotyčnej osoby. 

Lukáč sa vrátil do miestnosti. 

Hlavný kontrolór ďalej informoval poslancov, že boli vypovedané zmluvy o telef. pripojení, 

ale dovtedy figurovali faktúry. V súvislosti s prij ímaním peiíazí je na obecnom úrade zavedený nový 
systém, ktorý funguje.- Zmluva uzatvorená na galakoncert s Aladárom Ocskom neobsahuje osobné 

údaje a identifikáciu osoby. Na faktúre Ing. Bajužika neboli presne identifikované práce, a všetky 

faktúry boli vystavené na jeden dei'í. Pokuty za neskorú úhradu faktúr nie je možné zosobniť, lebo sa . 

nedá presne identifikovať zodpovedného z dôvodu, že nebol dodržiavaný správny postup. Nie je 
vypracovaný nový Poriadok odmeiíovania, ktorý mal byť vypracovaný v roku 2010, odvtedy platí 

nový zákon o odmeľíovaní poslancov. Do týchto smerníc treba zapracovať kritéria odmeňovania, 

poskytnutia osobných príplatkov a odmien. Navrhuje, aby s vypracovaním týchto poriadkov sa 

zaoberalo obecné zastupiteľstvo a finančná komisia. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Informáciu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole Následná kontrola 

účtovných dokladov v 2. štvrťroku 20 12, 

Následná ontrola plnenia opatrení z prijatých na základe kontroly zameranej na dodržiavanie 

hrane osobných údajov 

tl)k ~ 11 
~ l 
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Následná kontrola plnenia opatrení z prijatých na základe kontrol vykonaných v l.polroku 20 l 2 

zameraných na všeobecne záväzné nariadenia obce 

VJís ledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
hlasovanie: za 6 !Bére§, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč, M UDr. Varga! 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 9 - Vyhodnotenie jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
Zástupca starostu informoval poslancov, že komisie boli vyplatené za l ,2,3 Q 2012. Jedná sa 

iba o posledný štvrťrok. Informoval poslancov, že ktorá komisia koľko zápisníc odovzdala. Nevedel 

nájsť objektívne hodnotenie preto navrhuje vyplatiť odmeny podľa platného poriadku odmeiíovania . 

Hlavný kontrolór - hodnotenie bude stále subjektívne, nie obj ektívne. Nieto musí znášať 

zodpovednosť za hodnotenie komisií. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje odmeny členom komisii v poslednom štvrt'roku v súlade s poriadkom odmei1ovania. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
hlasovanie: za 4 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, l 

proti l Lukáč, zdržal sa l Varga 

K bodu číslo lO- Rôzne 

Žiadost' Ivana Petrušky o zaplatenie dane z nehnutel'nosti v splátkach 

Starosta obce prečítal žiadosť. 

JUDr. Szabó - splátkový kalendár na splácanie dane musí obsahovať úroky podľa úrokovej sadzby 

NBS. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie žiadost' Ivana Petrušku Jasenovce 50 o zaplatenie daní z nehnutelíwstí za rok 

2011 a 2012 v splátkach. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

HÍJ·es Attila žiadost' o zmenu termínu odovzdania stavby 

Starosta obce prečítal žiadosť. Termín ukončenia stavby mal byť 9.12.2012 ale poveternostné 

podmienky nedovolia pokračovať v prácach preto žiada o zmenu zmluvného termínu ukončenia 

stavby do 15.4.2013. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schval'uje zmenu termínu odovzdania stavby: Spevnené plochy k polyfunkčnej budove v obci 
Vojany do 15.4. 2013. 

VJísledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

\ 
\.1 

i 

hlasovanie. za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč, M UDr. Vm-gal 

proti O, zdržal sa O 

iekonštrukcia }'erejnélzo osvetlenia 

· . !fP~ 
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Starosta obce informoval poslancov, že v roku 2009 bola podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia. Diía l 0.12.2012 bolo obci doručené Rozhodnutie o schválení dotácie. Obec má 
do 5 dní predložiť požadované doklady. 

Slávnostné posedenie 
Starosta obce pozval poslancov na slávnostné posedenie diía 21.12.2012 do piYmce Perényi 
Král'ovského Chlmca. 

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

Zapisovatel'ka: Mária Fajdelová .. 6. ·~~?_ ...... / _!l 
. , . . . r-4i't1!J~é-trY 

Overovatelia zap.sn.ccLa~i:~:~~:~~o ... ·j .'Í :J) .•.•••........ 
i ! 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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