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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VO.JANY 

ZÁPISNICA 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného d11a 15.1.2013 o 18.00 hodine 

v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom obec podľa !i 13 

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

Poslanci obecného zastupitel'stva podl'a prezenčnej listiny, právny zástupca obce, hlavný kontrolór 

obec a starosta obce. 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program: 

l. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení 

4. Projekt: Nízkoteplotná katalytická depolymerizácia plastov a nadväzná kogenerácia 9MW 

5. 111. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry 

6. Modernizácia a rozšírenie kamerového systému 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na l. polrok 2013 

8. Správa výberovej komisie 

9. Dočasná skládka stavebného odpadu- konštrukcie 

l O. Plat starostu obce 

ll. Rôzne 

12. Záver 

K bodu číslo l- Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných a uviedol, že poslanci Jakub, Kaszonyi sa na 

zasadnutie dostavia neskôr a poslanec Lukáč neospravedlnil svoju neúčasť. Zasadnutie obecného 

zastupitel'stva vyhlásil za uznášaniaschopné. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje vy.Hie uvedený program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného diía 15 
jalluára 2013. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 l Béreš, Franko, Kark, MUDr. Varga, l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2- Voľba návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie: MUDr. Michal Varga a Zotán Béreš. 
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Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'zf)e návrhovú komisiu v nasledovnom zložen!: MVDr. Michal Varga a Zotán Béref 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

hlasovanie: za 4 /Béreš, Franko, Kark, MUDr. Varga/, 

proti O, zdržal sa O 

18.15 hod.- poslanec Jakub sa dostavil do zasadacej miestnosti. 

K bodu číslo 3- Kontrola uznesení 
Franko prečítal uznesenia zo diía l 0.12.2012 od č. 176 po 187. 
Kar k prečítal uznesenia zo d11a 17.12.2012 od č. 188 až 190. 

K uvedeným uzneseniam neboli žiadne pripomienky. 

K bodu číslo 4 - Projekt: Nízkotcp1otná katalytická depolymerizácia plastov a nadväzná 
kogencrácia 9MW 
Starosta obec inľom10val poslancov, že spoločnosť Tem10markct s.r.o. Košice sa obrátila na obec 
s návrhom zriadenia závodu na výrobu elektrickej energie získanej zo spracovania plastov. Majitelia 

rokovali s majiteľmi závodu Kovozber s.r.o. /bývalý Lykotex/ o využití pozemku. Fim1a predložila 
svoj podnikateľský zámer a stručný popis nízkoteplotnej katalytickej depolymerizácie plastov 

a nadväznú kogenerácu 9MW. Tento materiál bol doručený poslancom. Starosta požiadal poslancov, 

aby sa vyjadrili. 
MUDr. Varga -jedná sa o rovnakú technológiu ako u KFŠ Delta s.r.o., im sme nedovolili, ani tu nie 
je známy vplyv na životné prostredie. Treba vybrať stanovisko, ktoré bolo dané tejto firme. Navrhuje 

dodržať ten istý postup ako v prípade firmy KFŠ Delta. Treba ich požiadať o predloženie vplyvu na 
životné prostredie. 

Hlavný kontrolór- kogeneračná jednotka slúži na výrobu elektrickej energie, ale pri výrobe vznikajú 

škodlivé látky. Navrhuje pozvať firmu, aby nám predviedli svoju technológiu, lebo už existujú 
moderné technológie pri ktorých nedochádza k znečisteniu ovzdušia nakol'ko sa všetko spracuje. Tieto 

závody nemajú ani komíny. 
Béres - v našom regióne je veľmi potrebné vytvorenie nových pracovných miest preto navrhuje 
pozvať fi nn u aby nám predviedli svoju technológiu. 

Hlavný kontrolór - je na zváženie čo je škodlivejšie to, že plasty tu budú aj o 30 rokov a budú 
znečisťovať naše prostredie alebo prijmeme menšie znečistenie a plasty zlikvidujeme. 

Starosta obec- našim hlavným cieľom je ochrana životného prostredia. 

18.34 hod. poslanec Kaszonyi sa dostavil do rokovacej miestnosti. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o projekte: Nizkotepelná katalytická depolymerizácia 
plastov a nadväzná kogenerácia 9MfV, Termomarket s.r.o. Košice a z dôvodu nedostatku informácii 

žiada konkretizáciu podnikatei:,kého zámeru aby mohlo zaujať stanovisko. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

\ 

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

proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 5- III. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry 

Starosta obce informoval poslancov, že Úrad vlády SR zverejnil výzvu na podporu 
národnostných menšín v rámci ktorej je možné požiadať dotáciu na usporiadanie 111. Vojanského 

festivalu maďarskej národnostnej kultúry. Žiadosť o poskytnutie dotácie treba podať do konca januára 
2013. Vlastné zdroje majú tvoriť 5% z celkových nákladov. Termín uskutočnenia akcie je plánovaný 

na 24.8.2013. 
Béres - v prvom rade sa treba rozhodnúť či chceme uskutočniť takú veľkú akciu. On má taký názor, 

že me. 
Jakub - v prípade, ak obec dostane dotáciu je za usporiadanie akcie ale ak obci nebude schválená 

dotácia tak nie. 
MUDr. Varga- keďže plánujeme usporiadať už tretí festival maďarskej národnostnej kultúry navrhuje 
zaradiť do programu účinkujúcich, ktorý sa venujú udržiavaniu maďarských tradícií a sú z nášho 

okolia. 
Kaszonyi- aj on má taký názor ako poslanec Jakub, keď obec dostane dotáciu súhlasí s usporiadaním 
akcie ak nic tak nie. 

Starosta dal hlasovať o nasledovných návrhov uznesenia: 
OZ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2013 na projekt: III. 

Vojanský jestivalmad'arskej národnostnej kultúry na Úrad vlády SR 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

hlasovanie: za 4 l Béres, Jakub, Kark, Kaszonyi, l 
proti O, zdržali sa 2 /Franko, MUDr. Varga/ 

K bodu číslo 6- Modernizácia a rozšírenie kamerového systému 
Starosta obce informoval poslancov o vypísaná výzvy Radou vlády SR pre prevenciu proti 

kriminalite, v rámci ktorej je možné podať žiadosť o rozšírenie kamerového systému. Rozpočet je 13 
tis. eur z toho vlastné náklady sú vo výške 20% tj. 2 600 eur. Polícia dala pozitívne stanovisko 

k projektu. Poslancom bol rozoslaný návrh na umiestnenie kamier v obci. 

MUDr. Varga- Kedy bola vypísaná výzva a prečo neboli doručené materiály poslancom? Žiada aby 
v budúcnosti boli poslancom doručené všetky materiály. 
Starosta ohce - nie je isté,čie obci bude schválená dotácia, on ako starosta skúša získať peniaze pre 

obec. 
Jakub- navrhuje umiestniť kameru aj na ulicu pri pošte. 

Kaszonyi- treba zapracovať do projektu ešte jednu kameru. 
MUDr. Varga -aké prílohy má obec predložiť? 

Starosta obce - doklady, že obec nemá nedoplatky na odvodoch, dani, účtovnú uzávierku a situačný 

plán. V prípade ak obec nedostane celú požadovanú dotáciu realizuje, iba takú časť akú môže. 
MUDr. Varga - na rozšírenie kamerového systému je rozpočtovaných 9 500 eur treba žiadať 

maximálnu výšku dotácie aby obec mala spoluúčasť cca do výšky 4500 eur aby sme mohli 
nainštalovať čím viac kvalitnejších kamier. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje podanie žiadosti o NFP na Modernizáciu a roz.~írenie kamerového .,ystému v obci 
Vojany na základe výzvy na podávanie žiadosti vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

\ 

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

proti O, zdržal sa O 

3 



K bodu číslo 7 -Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ohce Vojany na l. polrok 2013 
Starosta obce informoval poslancov, že návrh plánu kontrolnej činnosti bol doručený 

poslancom. 

Hlavný kontrolór- bod č. 3. bol aj v pláne na 4Q 2012 ale ešte kontrola nie je ukončená preto 

dal do plánu na l Q 2013. Jedná sa o kontrolu verejného obstarávania plánuje si sadnúť s členmi 
výberovej komisie a vyjasniť niektoré veci za účelom vytvorenia jednotného systému a aby boli 
verejné obstarávania účelné. 

MUDr. Varga- videl záznam hlavného kontrolóra a veľa vecí sa týka obcí a nic výberovú komisiu. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schva/'uje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na ].polrok 2013. tvorí prílohu tohto 
uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8- Správa výberovej komisie 

Predseda výberovej komisie prečítal záznamy z vykonaných prieskumoch v mesiacoch 

november a december 2012: 
- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

realizáciu projektu s názvom: ln.,talácia slnečných kolektorov na vykurovanie a ohrev TÚV 

v Materskej škole vo Vojanoch. Ponuku predložili: 
l. !PROS - Ing. Eva Pavlíková, inžiniersko-projekčná kancelária, Námestie slobody 8, Vranov nad 
Topľou s cenou 350,00 eur 

2.lng. Ján Ivanko -UNII'ROJEKT, M.R.Štefánika 204, 093 Ol Vranov nad Topľou s cenou 330,00 eur 
3. Prodap s.r.o., Sídlisko 1.,980/31, 093 Ol Vranov nad Topľou -Ing. Peter Durkoth s cenou 300,00 

eur. 
Vybratý záujemca je Prodap s.r.o., Sídlisko 1.,980/31, 093 Ol Vranov nad Topľou -Ing. Peter Durkoth 
s cenou 300,00 eur. 

- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania: Zakúpenie l k.s rámovej benzínovej 
elektrocentrály. Ponuku predložili: 

l. ZVAREX Slovakia spol s r.o., Vihorlatská 3/6115,071 Ol Michalovce s cenou 837,00 eur s DPH 
2. Gobako s.r.o., Holubyho 12, 043 27 Košice s cenou l 068,00 eur s DPH 

3. ZVARMAT- Marián Dobrowolski, M.R. Štefánika 3432, 075 O !Trebišov s cenou 930,00 eur s 

DPH 

Vybratý záujemca je: ZVAR EX Slovakia spol s r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 OJ Michalovce s cenou 
837,00 eur s DPH. 

- Záznam z prieskumu trhu na predmet obs·tarávania: U\·kutočnenie stavebných prác vrátane 
súvisiacich dodávok: fn(talácia slnec'ných kolektorov na vykurovanie a ohrev TÚV v Materskej .(kole 

vo Vojanoch. Ponuku predložili: 
l. Tibor Bereš GAS-TIIERM Zemplínske Hradište 302 s cenou 7 536,00 eur s DPH 

2. Milan Vi!laš, ul. Ondavská 2126111, Trebišov s cenou 7 871,60 eur s OPil 

3.Radoslav Vargaeštók RA V AR, Čeľovce 126, Plechotice s cenou 7 912,00 eur s DPH 
4. Marek Gura, Stredná 171/4, Nižný Žipov s cenou 7 828,20 eur s DPH. 
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Vybratý záujemca JC: Tibor Bereš GAS-THERM Zemplínske Hradište 302 s cenou 7 536,00 eur 
s DPH. 

- Záznam z prieskumu lrhu na predme/ ohs/arávania: Zakúpenie l ks profesionálnej mobilnej 
nabíjačky balérií (f/artovaci vozík). Ponuku predložili: 

l. ZV AREX Slovakia spol s r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 Ol Michalovce s cenou 167,30 eur s DPH 
2. Gobako s.r.o., Holubyho 12,043 27 Košice s cenou 319,00 eur s DPH 

3. ZVARMAT- Marián Dobrowolski, M.R. Štefánika 3432, 075 O !Trebišov s cenou 179,90 eur s 
OPil 
Vybratý záujemca je: ZV AREX Slovakia spol s r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 O l Michalovce s cenou 

167,30 eur s DPH. 

- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania: Zakúpenie 2 ks stolov_ých počítačov 

s prislušenstvom. Ponuku predložili: 
l. MICIOMP spol. s r.o., Jána Hollého/, 071 Ol Michalovce s cenou l 960,20 eur s DPH 

2. FOCUS computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, 040 O l Košice s cenou l 938,16 eur s DPH 
3. Elprom, Berchovská 2173111, 07501 Trebišov s cenou l 951,08 eur s DPH. 
Vybratý záujemca je: FOCUS computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, 040 Ol Košice s cenou 
1 938,16 eur s DPH. 

Starosta dal hlasoval' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie správu výberovej komisie o uskuločnení slavebných prác vrá/One súvisiacich 
dodávok na Inštaláciu slnečných koleklorov na vykurovanie a ohrev TÚK v Afa/erskej ,škole vo 
Vojanoch a 

poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s dodávate/om Tibor Bere,š GAS-THERM Zemplínske 
Hradište 302 v cene 7 536,00 eur s DPH 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 9- Dočasná skládka stavebného odpadu- konštrukcie 
Starosta obce informoval poslancov, že pri vybudovaní spevnených plôch v celkovej ploche 

cca 2 290 m2 pri futbalovom ihrisku bez šatne /prístupová cesta, parkovisko/, prístupová cesta 

k čerpačke bude potrebných približne l OO nákladných aut (tatier) kame11a. Podľa ham10nogramu 
z dočasnej skládky bude drvený kameň odvezený ale zbytočne lebo obec neskôr bude potrebovať 

znova navoziť kameň. Ďalej informoval poslancov, že konštrukcie z EVO sú privezené. Konštrukcia 
jednej budovy je uložená na dvore pri knižnici a druhej pri základnej škole. Tieto konštrukcie obec 

dostala ako dar, podľa súčasnej ceny šrotu cena konštrukcií je cca 14 tis. eur. 

Kark- o vybudovaní parkoviska doteraz nebola reč, obec nebude potrebovať toľko kameňa. Ako bude 
poskytovať záruku zhotoviteľ ktorý uvedené spevnené plochy vybuduje, keď stavbu vybuduje 
z takého nekvalitného materiálu. 

S!aros/a obce - ak bude urobená iba prístupová cesta k čerpačke aj to je dobre pre obec. Na mieste, 
kde plánujeme vybudovať ša!J1u v minulosti bola skládka odpadu preto tam treba odstrániť minimálne 

60 cm vrchnej pôdy a nasypať tam drvený kameň a zhutniť. 
MUDr. Varga- treba sa rozhodnúť či voziť do obci ešte kamell a drviť ďalej alebo nie. 

S!arosla obce - na šatllu potrebujeme stavebný projekt, ak sa obecné zastupiteľstvo dnes rozhodne 
o vybudovaní zavoláme projektanta a na jar je možné začať stavebné práce. 
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.!akuh- najprv treba urobiť prístupovú cestu k čerpačke a tam treba navoziť drvený kamell. 

Kark- kame11 v 7.iadnom prípade tam nemô?.e zostať lebo je to veľmi veľké mno7.stvo obec to nebude 
potrebovať. Okrem toho plocha bude neudržiavaná nebude sa dať kosiť. 
MUDr. VarJ;a- treba odstrániť vrchnú vrstvu zeme a navoziť kamell a prebytočný kamc11 odniesť na 

skládku. 

Hlavný kontrolór- na vybudovanie cesty je potrebné stavebné povolenie. 
Kark- predtým bolo po vedené, že obec nemôže nič urobiť svojpomocne lebo na všetko treba projekt 

a výber. 
Kaszonyi- treba nasypať kame11 na cestu a plochu firma nech dá do pôvodného stavu. 
Kar k- navrhuje dať do uznesenia, že firma je povinná dať plochu do pôvodného stavu. 

lllavný kontrolór- prečítal uznesenie č. 190 zo dlla l 0.12.20 12. 
MUDr. VarJ;a- bolo prečítané uznesenie a časť zápisnice k tomuto bodu a treba sa rozhodnúť o tom 

či chceme cestu z kameila. 
Kark- Navrhuje dať všetko do uznesenia 
Hlavný kontrolór- zápisnica je podchytenie toho o čom sa rokovalo a uznesenie má právnu moc 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ žiada starostu obce, aby po odvoze pre byt očnej sute z dočasnej skládky stavebnej sute pri novom 

futbalovom ihrisku zabezpečil, aby bol terén daný do pôvodného stavu v termíne do 20.2.2013. 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo lO- Plat starostu obce 

Na základe zákona č 253/1994 Zb. par. 4 ods. 4. obecné zastupitel'stvo raz ročne prerokuje 
plat starostu. Toho času má starosta zvýšenie platu o 20%. 
Kar k- navrhuje základný plat pod l' a zákona. 

Franko- navrhuje aby zostal na úrovni roku 2012 

Jakub - súhlasí 

Kaszonyi- súhlasí 

Starosta dal hlasoval' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schval'uje po prerokovaní plat starostu obce Štefana Czinkeho, trvale bytom Vojany c' ... vo vý.\:ke 

priemerný plat v národnom ho.1podárstve v roku 2012 x koeficient 1,65 a zvýšenie o 20% 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo ll- Rôzne 

- Starosta obce informoval poslancov, že PhDr. Štefan Tävis ponúkol vypracovanie stálej expozície 

o histórií obce. Cena diela je cena dohodou od 500 do l 000 eur. 
MUDr. Varga - na predchádzajúcom zasadnutí povedal Bračokovi, aby vyhotovil správu zo 

záznamov kamerového systému. Pred Vianocami bola odrezaná vrchná časť stromčeka pred budovou 
obecného úradu a nič sa nedialo, bol vyhodnotený záznam z kamery? 

Jakub- úradnú tabuľu treba dať do poriadku, a navrhuje predať staré služobné vozidlo. 
Hlavný kontrolór- najprv treba auto vyradiť z majetku. 
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11/avn_ľ: kontrolrJr - infommje obecné zastupiteľstvo, že chce vybrať živnosť a žiada obecné 
zastupiteľstvo o vydanie súhlasu. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ súhlasí s vykonávaním podnikate"·kej činnosti hlavného kontrolóra Ing. Franti.ika Krejzu, tn•ale 

hytom Biet: Hlavná 171/8, PSČ' 0764l,vzmysle § 18 och l Zákmw SNR č. 36911990 Zb. v~není 
neskor.{: ich predpisov. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

Jakuh- podl'a neho kontrola uznesení je zbytočná. 

K bod u číslo 12 - Záver 

Zapisovatcľka: Mária Fajdelová 

/'CV l 
~.,íd,.--., 

...... / ................. \. ' 

\;\\ Overovatelia zápisnice: MUDr. Michal Varga ........ ) .. 
11 

................... .. 
Zotán Béreš .... {b.t,.,.. .... \- ........ .. 

\ 
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Štefan Czinke 

starosta obce 


