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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dl'ía 12.2.2013 o 18.30 hodine 
v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané zástupcom starostu obce na 
základe poverenia starostu 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. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program: 

l . Otvorenie 
2. Volba návrhovej komisie 
3. Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany 
4. Záver 

K bodu číslo 1- Otvorenie 
Zástupca starosta obce privítal všetkých prítonmých, informoval prítonmých, že poslanci sú 

prítonmí v plnom počte a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za uznášaniaschopné. Starosta 
obce je práceneschopný. 

Zástupca starostu dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 12 februára 2013. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 2 - Voľba návrhovej komisie 
Zástupca starostu obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Ladislav Jakub 

a Zoltán Kark. 

Zástupca tarostu dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zloženi: Ladislav Jakub a Zoltán Kark. 

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

proti O, zddal sa O 

K bodu číslo 3- Proj ekt: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany 
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Zástupca starostu obce informoval poslancov, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ starosta 

oboznámil poslancov so schvá leným projektom na Rekonštrukciu a modernizáciu verejného 

osvetlenia. Projekt bol schválený vo výške 205 120,80 eur z toho obec hradí 5% a 95% vo výške 

l 94 864,75 eur j e dotácia. Zmluvu podpísal starostu na základe uznesenia OZ zo diía 23 .01.2013 č. ll. 
Projekt bol vypracovaný v máji 201 O, odvtedy existujú novšie technológie to znamená nové LED 
svietidlá s možnosľou regulácie výkonu, dlhšou životnosťou a so zabudovaným inteligentným 

stmievaním. Obecné zastupiterstvo má rozhodnúť či je za prepracovanie projektu na nové svietidlá. 

MUDr. Varga - každý videl projekt. Nové svietidlá majú dobrú svietivosť a sú regu lovateľné . 

Zmluva je podpísaná, obec má 40 dní na vypísanie verej ného obstarávania. S novo navrhnutými 

svietidlami nemáme skúsenosti platí na nich lO ročná záruka. Treba sa rozhodnúť či ideme do niečoho 

nového alebo ostaneme pri pôvodnej verzií.. 

Lukáč- pod l'a neho zbytočne ťaháme čas a nebudeme vedieť dokončiť projekt v čas. 

Kark - je ťažké sa vyjadrovať k veci, ktoré nepoznáme. 

Zástupca starostu dal hlasovat' o nasledovnom návr·hu uznesenia: 

OZ schvaľuje zmenu projektu : Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany na 
výmenu osvetl'ovacích telies na led svietidlá. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

pr·oti O, zdržal sa 2 Jakub, Lukáč 

MUDr. Varga - Zástupca starostu má kontaktovať projektanta, aby vykonal potrebné zmeny 

v projekte. Mimo projektu navrhuje namontovať 4-6 ks svietidiel na cintorín. 

Bérd - na nové futbalové ihrisko treba namontovať tiež niekol'ko svietidiel. 

Kark - navrhuje, aby na cintoríne bol vytvorený systém na umiestnenie nových hrobov. 

Ekonómka predložila situačný plán cintorína, kde sú zakreslené ex istujúce hroby a sú 

zakreslené voľné lu·obové miesta. 

Lukáč - má také informácie, že kradnú uložené konštrukcie, kto sleduje kamerový systém? 

Kar k - starosta obce povedal na jednom zasadnutí, že kamerový systém bude sledovať konštrukcie. 

MUDr. Varga- Bračok má vyhotoviť záznam z kamerového systému. 

K bod u číslo 3 - Záver 
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Zapisovatel'ka: Mária Fajdelová .. :ry:.~~:~{~::: ..... . 

Overovatelia zápisnice: Ladislav Jakub ~t;···· .. \ ~ .............. . 
Zoltán Kar k ..... ... .......... .. .l. ..... . 
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Gabriel Franko 

zástupca starostu obce 
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