
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z devätnásteho zasadnutia Obecného zastupitel'stva Obce Vojany, konaného d1'ía 17.12.2012 o 16.00 

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 zastupiteľstva podl'a prezenčnej listiny a ďalší prítormlÍ podl'a prezenčnej listiny. 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program: 

l. Otvorenie 

2. Vol'ba návrhovej komi sie 

3. Dočasná skládka stavebného odpadu 

4. Záver 

K bod u číslo l -- Otvorenie 

St.;rosta obce privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že chýbajú poslanci Zoltán Béreš, 

Gabri-:,; f1a11i:co a Ferdinánd Kaszonyi, ktorí ospravedlnili svoju neúčasť. Starosta obce vyhlásil 

zasadnutie obecného zastupitel'stva za uznášaniaschopné. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 188 

OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 17 decembra 2012. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

hlasovanie: za 4 l Jakub,Kark, Lukáč, MUDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2 - Vol'ba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Zoltán Kark a Attila Lukáč 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 189 

OZ schval'uje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Zoltán Kark a Attila Lukáč 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

hlasovanie: za l Jakub, Lukáč, Kark, MUDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3- Dočasná skládka stavebného odpadu 

Starosta obce informoval poslancov, že v obci je vytvorená dočasná skládka stavebného 

odpadu vzniknutý pri demontovaní skladov v areály EVO Vojany. Odpad tvorí prevažne betón a 

kamene. Požiadal Ing. Kica aby informoval poslancov. 
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In g. Kic informova l pos lancov, že EVO Vojany dostalo búracie povoleni e na demontáž skladov 

a iných budov v areály EVO. Toho času demontujú dva sklady v rozmeroch 40xl5m a 50x12m. 
Železné konštrukcie sa potom prenesú do Voj an a budú slúžiť potrebám obce. Odpad vzniknutý pri 
demontovaní budov sa preváža tiež do V oj an, z ktorého je vytvorená dočasná skládka stavebného 

odpadu. Toho času stavebná suť je uložená na kopy. 7. januára nastúpia ich robotníci a betón 

a kamene podrvia na malé kusy, ten sa môže použiť ako materiál do základov pri výstavbe budov. 

Starosta obce dodal, že obec potrebuje drvený kameií do základov pri výstavbe prístupovej cesty 
k novému futbalovému ihrisku a drvený betón je možné použiť pri vybudovaní základov šatne pri 

ihrisku. 

MUDr. Varga - tak treba urobiť práce aby z podrveného betónu nezostali kopce 

Kark- kol'ko tatroviek odpadu je uložené v obci? 

Ing. Kic- toho času je uložené okolo 80 tatroviek a plánuje sa uložiť cca 200 tatroviek 
Kark- potrebuje obec 200 tatroviek stavebnej sute? Pri drvení vznikne prach, celá ulica bude zaprášená 
a bude aj veľký hluk. Obyvateli a sa sťa7ujú aj teraz a keď sa začnú práce s drvením budú ešte 

nepokojnejší. 
MUDr. Varga - starosta povedal, že dostaneme konštrukcie za symbolickú cenu, čo je symbolická 

cena? 
Starosta obce- na poslednom jednaní sa dohodli na l OO eurách na jeden hangár, ale jednanie ešte nie 

je dokončené . 

Kark - na predchádz~júcom zasadnutí bolo povedané, že sa do obce navozí drvený betón. Takouto 
formou sa odpad nemôže vyviesť, je to čierna skládka. V prípade ak bude obci uložená pokuta kto ju 

zaplatí? Videl zloženie odpadu okrem betónu je tam drevo, lepenky a iný materiál. 
Lukáč - preštudoval zákon o opadoch 

Karl: - je zvedavý či tá skládka bude len do konca januára, chce aby bolo uvedené v zápisnici, že 

v prípade ak obec dostane pokutu bude ju znášať starosta obce. 
Starosta obce - už pol roka rozprávajú o tom že sa navozí betónový odpad 
Kar k- reč bola o drvenom materiály nie o takých kusoch kamet'ía ako sa na vozilo 
MUDr. Varga- obecné zastupiteľstvo chce mať takú právomoc, že v prípade keď nebude spokojné 

môže zastaviť drvenie 

Starosta obce - príde buldozér a dá pozemok do pôvodného stavu, bolo vysvetlené že nebude veľký 
hluk ani vel'ký prach 

MUDr. Varga- bol sa pozrieť na ten odpad, lebo v obci sa hovorí, že je tam neporiadok. Zloženie 
stavebnej sute je betón, zemina a kamene. 

Ing. Kic - 7 .1.2013 firma nastúpi na drvenie betón u, prebytočné drvené kamene sa odvezú na skládku 

určenú obecným úradom, firma spratá stavebnú suť a odstráni zvyšky z pravej strany cesty smerom 
do Kapušian do termínu 15.1.20 13. 

Starosta obce- firma rozoberá sklady tak, aby sa ten hangár mohol ešte poskladať. 

MUDr. Varga- kedy bude plánované ukončenie akcie? 
Ing. Kic- Plánované ukončenie akcie bude 31.1.2013. 

Lukáč- obyvatelia zapojení do aktivačných prác uložia odpad na kopu a firma odnesie autom na 
skládku. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 190 
OZ berie na vedomie ústnu informáciu starostu obce o zriadení dočasnej skládky stavebnej sute a tak 

isto harmonogram prác naje) likvidáciu. Harmonogram tvori prilohu k zápisnici. 
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1/_1ísledok hlasovania: pre::entovali sa 4 poslanci OZ 

hlasovanie: za 4 l Jakub, Lukáč, Kark, 1VfUDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo ll- Záver 

Starosta obce poďakova l piitomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapisovatel'ka: Mária Fajdelová 

Overovatelia zápisnice: Zoltán Kark 

Atti la Lukáč 

··· ··~··· 
l.}g< ..................... . 
···ry·· ··· ····· ·· ········· · 
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~~------
Štefan Czinke 

starosta obce 
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