
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 13.3.2013 o 17 .OO 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 podľa prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program: 

l. Otvorenie 
2. Vol'ba návrhovej komisie 
3. Preberanie stavby: Inštalácia slnečných kolektorov na vykurovanie a ohrev TUV v MŠ vo 

Vojanoch 
4. KFŠ DELTA s.r.o . - "Závod na produkciu tekutých uhľovodíkov tepelnou depolymerizáciou 

odpadových polymérov Vojany" 
5. Žiadosti o dotáciu- TTC Tigers Vojany, Obecný futbalový klub Vojany, Reformovaná kresťanská 

Cirkev Vojany, Poľovnícke združenie Srnec Vojany, CSEMADOK ZO Vojany 
6. Záver 

K bodu číslo 1- Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných, informoval prítomných, že poslanci sú prítomní 

v plnom počte a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za uznášaniaschopné. 
Béres navrhoval rozšíriť progran1 zasadnutia : Projektová dokumentácia na šatňu 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje rozšírený program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 13 marca 
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 - Vol'ba návrhovej komisie 
Zástupca starostu obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Zoltán Béreš a Gabriel 

Franko 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje návrhovú komisiu v nasledovnom zloženi: Zoltán Béreš a Gabriel Franko 
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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 3 - Preberanie stavby: Inštalácia slnečných kolektorov na vykurovanie a ohrev 

T ÚV v Materskej škole vo Voja noch 

Starosta obce privítal zástupcov dodávateľskej firmy Tibor Bereš GAS-THERM Zemplínske 
Hradište pána Bereša a pána Kurpáša. Starosta obce stručne informoval poslancov o priebehu projektu 

a o pridelení grantu z Nadačného fondu Slovenských elektrárni - Nadácia Pontis vo výške 6 000 eur. 

Celkové náklady na stavbu boli vo výške 7 536,00 eur. Preberanie stavby sa uskutočnilo za účasti 

poslancov OZ. Pri preberaní neboli zistené závady a nedorobky, z preberania stavby bol vytvorený 

preberací protokol. 
MUDr. Varga - j e potrebné zaškoliť personál na obsluhu , navrhuje vyhotoviť záznam o vyškolení. 
Ing. Kočišová - požiadal dodávateľa o predloženie posúdenia schody, certifikátov, záručné listy 

a doklad o odskúšaní zariadenia. 
Tibor Bereš - všetky doklady budú doručené na Obecný úrad. Zariadenie bolo odskúšané doklad 

podpíše stavby vedúci. Záručný list obsahuj e požadované údaje. 

Lukáč- navrhuje pozorne prečítať záručný list, aby v budúcnosti nedošlo k nedorozumeniu. 

Starosta obce d al h lasovať o nasledov nom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie prevzatie stavby: Inštalácia slnečných kolektorov na vykurovanie a ohrev TÚV 
v Materskej škole vo Vojanoch bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania : prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa 2 Jakub, Lukáč 

K bodu číslo 4 - KFŠ DELTA s.r.o. - "Závod na produkciu tekutých uhl'ovodíkov tepelnou 

depolym erizáciou odpadových polymérov Vojany" 

Starosta obce informoval poslancov, že súvisiace materiály boli k dispozícií k nahliadnutiu 

na obecnom úrade, skrátená verzia bola doručená poslancom pred zasadnutím. Podľa § zákona č . 

24/2006 Z.z . obec je povinná do troch pracovných dní informovať verejnosť zverejnením sp rávy 

o činnosti po dobu 30 dní kde a kedy je možné nah liadnút do správy a do doby uplynutia je obec 

povinná zvolať verejné zasadnutie. Pozvánky boli odoslané dotknutým orgánom podľa rozdeľovníka 

a zasadnutie je zvolané na 21.3.201 3 od 16,30 hod. 
Jakub - navrhuje zvolať stretnutie poslancov obce Vojany a Čičarovce za účelom vyjasnenia názorov. 

Ing. Kočišová - na jednarú v Bratislave obec Čičarovce vyslovilo jednoznačne záporné stanovisko 
k uvedenej stavbe. Ing. Kočišová oboznámila poslancov, že spoločnosť KFŠ DELTA má vo 

vlastníctve iba v k.ú. Čičarovce a podľa informácie Katastrálneho úradu vv k. ú. Vojany nevlastnia 

pozemky. Otázne je prečo sa vo Vojanoch robí posudzovanie vplyvov na ŽP - EIA. Povoľujúci orgán 
pre územné konanie sú uvedené stavebné úrady Obec Vojany a Obec Čičarovce. Nie je jednoznačne 
rozhodnuté kto bude povoľovať stavbu z týchto dvoch, stavebné povolenie bude vydávať Slovenská 

inšpekcia životného prostredia. 

Starosta obce - dľía 7.3.2013 sa uskutočnilo zasadnutie ZMOP -u kde sa zaoberalo s touto 

problematikou. Starosta obce Čičarovce požiadal prítomných, aby združenie prijalo uznesenie, aby sa 
taký závod nemohol zriadiť v dedinách Použia 
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Kar k - treba popočúvať názor každého, lebo na okolí nie sú voľné pracovné miesta. 
MUDr. Varga - nevieme ako funguje ce lý proces po čase môžu vzniknúť problémy a vtedy už bude 
neskoro konať proti. KFS Delta nesplnili nami požadované podmienky, nedostali sme odpoveď na 

naše požiadavky. 
JUDr. Szabó - prečítal uznesenie č. 131 zo d1'ía 6.8.201. Podľa neho preto skúšajú povoľovacie 

konanie vo Vojanoch, lebo tu je vzdialenejšie od dediny a obyvatelia nebudú mať námietky. 
MUDr. Varga - treba požiadať o zmenu termínu konania verejného zasadnutie, 

JUDr. Szabó- na zasadnutí treba požiadať o stanovisko na základe našej požiadavky 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ odročuje bod č. 4 KFŠ DELTA s.r.o . - "Závod na produkciu tekutých uhľovodíkov tepelnou 
depolymerizáciou odpadových polymérov Vojany" na ďalšie zasadnutie OZ po verejnej schôdzi dňa 

21 .3.2013. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

hlasovanie: za 7 /Béreš, Jakub, Franko, Kark, Kaszonyi, , Lukáč, MUDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 5 - Žiadosti o dotáciu - TTC Tigers Vojany, Obecný futbalový klub Vojany, 

Reformovaná krest'anská Cirkev Vojany, Poľovnícke združenie Srnec Vojany, CSEMADOK 
ZO Vojany 

Starosta obce informoval poslancov o podaných žiadosti o dotáciu na obecný úrad. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje spoločné hlasovanie o pridelení dotácií. 
Výsledok hlasovania : prezentovali sa 7 poslanci OZ 

hlasovanie: za S/Béreš, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 
proti 2 Franko, Lukáč,, zdržal sa O 

MUDr. Varga- spýtal sa či obec môžeme dotovať PZ či nie je v rozpore so zákonom ich podpora 
Starosta obce- obec má prijaté VZN o poskytnutí dotácie ak je občianske združenie so sídlom v obci 
Vojany obec môže podporovať združenie. 

Zástupca starostu dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie pre: 
a) TTC Tigers Vojany vo výške 2 500 eur 
b) Obecný futbalový klub Vojany vo výške 8 300 eur 
c) Reformovaná krest'anská Cirkev Vojany vo výške 6 000 eur 
d) Pol'ovnícke združenie Srnec Vojany vo výške 350 eur 
e) CSEMADOK ZO Vojany 650 eur. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

K bodu č. 6 - projekt na výstavbu šatne na nové futbalové ihrisko 
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Starosta obce oboznámil poslancov, že najprv treba urobiť obstarávanie na projektanta, ktorý 
potom vypracuje projektovú dokumentáciu na šatňu , chodníky a infraštruktúru. 
Jakub- na ihrisko treba navoziť 5 tatroviek zeminy. 

MUDr. Varga - treba riešiť prečerpávajúcu stanicu na prečerpávanie vnútornej vody, už to bolo 
žiadané na zasadnutí, lebo môže byť problém v obci s vnútornými vodami. 

MUDr. Varga - k Poriadku odmer'íovania poslancov navrhuje doplniť: za ospravedlnenú účasť 
neprislúcha poslancovi odmena a za neospravedlnenú neúčasť stiahnuť tol'ko koľko bolo 
odsúhlasených na danom zasadnutí. 

K bodu číslo 7 - Záver 

Zapisovateľka: Mária Fajdelová 
·''J .... ?!:; .... : ............... . 

O l. ' . . Z l ' B ' v ~~~; ;t verovate 1a zap1smce: o. tan eres ... .. . .. . . . ~. .. . . ....... . 
Gabnel Franko ....... f;&0.: .. ........ . 

; 
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Štefan Czinke 
starostu obce 
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