
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VO.JANOCH 

ZÁPISNICA 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obec Vojany, konaného dňa 23.01.2013 
o 18.30 hodine v zasadačke 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 a starosta obce. Prezenčná listina 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Program: 

l. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: " Rekonštrukcia 

a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany" 
4. Záver 

K bodu číslo l -Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že nadpolovičná poslancov je 

prítomných a preto toto zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 
Poslanec Franko Gabriel ospravedlnil svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí OZ starostovi 
obce . Takisto poslanec Béreš Zoltán ospravedlnil svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí OZ 
starostovi obce. 

Starosta obce oboznámil poslancov s programom dnešného zasadnutia. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje program dnešného zasadnulia. 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 5 poslancov OZ 
hlasovanie: za 5 l Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga/, 
proti O, zdržali sa O. 

K bodu číslo 2 -Voľba návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie 

a Lukáč Attila. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

Kaszonyi Ferdinánd 

OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie Ferdinánda Kaszonyiho a Alli/u Lukáča. 
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Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 5 poslancov OZ 
hlasovanie: za 5 l Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l, 
proti O, zdržali sa O. 

K bodu číslo 3- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt : 
"Rekonštrukciu a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany" 

Starosta obce oboznámil poslancov s listom zo dňa 17.1.2013 podanej: Slovenská 
inovačná a energetická agentúra, Bajkálska 27, Bratislava, vo veci: zaslanie návrhu Zmluvy 
o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0157/189 na projekt:" Rekonštrukcia a modernizácia 
verejného osvetlenia v obci Vojany ". Návrh zmluvy obdržali všetci poslanci obecného 
zastupiteľstva. Ďalej starosta obce predložil poslancom Rozhodnutie zo dňa 5.12.2012 
Ministerstva hospodárstva SR o schválení žiadosti o NFP na uvedený projekt./ viď. prílohu l 
Na základe tohto rozhodnutia celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 
205 120,80 € z čoho Ministerstvo poskytne sumu vo výške 194 864,75 €. 

Po prerokovaní návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP boli nasledovné pripomienky: 
-JUDr. Dušan Szabó, právny zástupca obec navrhol zabezpečenie stavebného dozoru na túto 
stavbu a navrhol s ním uzavrieť zmluvu. 
-MUDr. Varga M.- dodal, že zhotoviteľ by mal dať čestné prehlásenie že všetko sedí tak ako 

má byt'. 

-Právny zástupca obce odpovedal, že preberatel' stavby je zodpovedný keď preberie stavbu. 
-Kark Z. - sa opýtal čí treba na celú stavbu mať stavebný dozor, alebo stačí keď príde 
odborník keď sa bude preberať stavba. 
-Právny zástupca obce dodal, že treba sa o tom rozhodnúť čí je potrebné mať stavebný dozor 

počas stavby, alebo stačí ho mať len pri preberaní. 
-Starosta obce oznámil poslancom, že po fakturácii bude treba predložiť Monitorovaciu 

správu na základe zmluvy. Ďalej starosta obce informoval poslancov, že zajtra sa uskutoční 
stretnutie starostov a primátorov k výzve KaHR-22VSn-1001 v Banskej Bystrici, na ktorom 
sa zúčastní aj on . S informáciami zo stretnutia oboznámi aj poslancov obecného 
zastupiteľstva na najbližšom zasadnutí. Informoval poslancov, že celá stavba sa má realizovať 
v tern1íne od apríla 2013 do máj 2014 na základe hannonogramu. Teraz sa má podpísať 
a vrátiť zmluva, a následne sa má vypísať verejné obstarávanie, ktoré treba zverejniť aj vo 

vestníku. 
-Kaszonyi F. sa opýtal, či fakturácia bude na konci alebo po čiastkach. 

-MUDr. Varga M. dodal, že podľa neho netreba nám mať stále stavebný dozor, ale stačí keď 

podľa potreby nám urobí čiastkovú správu. 
-Starosta obec dodal, že informáciami zo stretnutia budú oboznámení poslanci obecného 

zastupiteľstva na najbližšom zasadnutí. 
-Jakub L. sa opýtal, že výdavky vo výške 5% obec bude hradiť naraz alebo po čiastkach. 
-MUDr. Varga M. navrhol zistiť, nakoľko až po troch rokoch schválili našu žiadosť o NFP na 
túto stavbu, či je možne zmeniť technológiu keď sa zmestíme do tej ceny na základe zmluvy. 

-Kaszonyi F. sa opýtal čí teraz treba podpísať predloženú zmluvu. 
-Starosta obce odpovedal, že áno teraz treba podpísať a vrátiť zmluvu a infonnoval 
poslancov, že po podpísaní zmluvy je možné písomne požiadať zmeny. 
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Starosta obec dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

oz 
Al schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenúvratného finančného prí.1pevku č. KaflR-

22VS-1 001101571189 zo d1ia 11.1.2013 Ministerstvom hospodárstva SR na projekt: 

" Rekon!itrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany ··v sume 205 120,85 €; s 

tým že Ministerstvo h(/.\podárstva poskytne sumu vo výške 194 864, 76 €. Zmluva tvorí prílohu 

tohto uznesenia. 
BI poveruje starostu obce s podpísaním tejto zmluvy. 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 5 poslancov OZ 
hlasovanie: za 5 l Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga/, 
proti O, zdržali sa O. 

K bod u číslo 14 - Záver 
Starosta obec poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

1 '.L. l 
zapisovatel'ka : Móriková Eva .. ·~.~ ... ~ ..... 

. , .... , ~-
Overovatelia zap1smce: Kaszony1 Fcrdmand : ..... ,., ...... : ............ . 

Lukáč Attila ....... .OJ/. ........ .. 

Štefan Czinke, starosta obce 


