
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 25 .3.2013 o 18.00 hodine 

v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom obce podľa § 13 

ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení. 

Prítomní: 

Poslanci obecného zastupitel'stva podľa prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program: 

l. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení 

4. KFŠ DELTA s.r.o. - "Závod na produkciu tekutých uhl'ovodíkov tepelnou depolymerizáciou 
odpadových polymérov Vojany" 

5. Poriadok odmeňovania zamestnancov obce 

6. Zásady odmeúovania členov komisií obecného zastupiteľstva Vojany 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupitel'stva Vojany 

7. Správa hlavného kontrolóra zo dňa 24.1.2013 o vykonanej kontrole verejného obstarávania Vojany 

v roku 2012- vyjadrenie k správe hlavného kontrolóra obec Vojany o vykonanej kontrole vereného 

obstarávania Vojany v roku 2012 

Správa zo dňa 6.2.2013 o vykonanej kontrole odmei'íovania zamestnancov a volených orgánov obce 
Vojany 

Správa hlavného kontrolóra zo dňa 14.3.2013 o vykonanej následnej kontrole účtovných dokladov 
v 4. Štvrt'roku 2012. 

8. Dodatok č. l k VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany. 

9. Programový rozpočet obce Vojany 

10. Žiadost' zo dňa 18.3.2013 E. Jónásovej, bytom Vojany č . 50 o odkúpenie motorového vozidla 
OPELVECTRA 

ll. Rôzne 
12. Záver 

K bodu číslo 1- Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a oznámi l poslancom, že Attila Lukáč ospravedlnil svoju 

neúčasť. Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 

Navrhol rozšírenie programu o bod Žiadost' Ref01movanej krest'anskej cirkvi Užského seniorského 

úradu, bodu bude doplnený za bod č. 2 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
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OZ schvaľuje rozšírený program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 25 marca 

2013. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, 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. 
Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ladislav Jakub a Zoltán Kark. 

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

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce privítal riaditeľa Cirkevnej základnej školy Vojany a zástupcu senioru 
Reformovanej kresťanskej cirkvi Užského seniorského úradu. Požiadal riaditeľa, aby stručne 

informoval poslancov o svojej požiadavke. 
PaedDr. Valentín Hudák riaditeľ školy informoval poslancov o probléme, ktorý je spojený s budovou 
školy. Cez seniorský úrad bol v roku 2010 uskutočnený projekt na rekonštrukciu budovy školy, 
celkový proj ekt bol vo výške 300 tis. eur s 5% spoluúčasťou cirkvi. Na spolufinancovanie cirkev 
zobrala úver. Posledné 3 faktúry mali byť uhradené z vlastných zdrojov preto cirkev znova musela 
zobrať úver. Záverečná kontrola zistila neoprávnené výdavky vo výške 15 000 eur. Škola ani cirkev 
nemajú peniaze na zaplatenie neoprávnených výdavkov. Prišli požiadať starostu o poskytnutie úveru 
vo výške 15 tis eur. Starosta ich informoval, že obec nemôže poskytnúť úver, preto žiadajú OZ 
o poskytnutie sponzorského príspevku. Do 28.3. majú odviesť prostriedky na ministerstvo. 
Kraus Viktor - veľmi ich súri čas preto sa obracajú na obecné zastupiteľstvo a žiadajú podporu. 
Starosta obce - obec nemôže poskytnúť úver. 
JUDr. Szabó - kto je zodpovedný za vzniknutú situáciu? 
Valentín Hudák - ešte nie je zistené kto je zodpovedný buď stavebný dozor alebo investor. Preto sa 
obracali na OZ lebo budova je vo vlastníctve obce. 
Starosta obce - Obec môže dať iba krátkodobú finančnú výpomoc spravidla na jeden rok ale 
maximálne na dva roky. Užský seniorský úrad má sídlo vo Veľ. Slemenciach nie je možné jej 
poskytnúť dotáciu. Obec môže poskytnúť dotáciu iba škole ale škola musí vyúčtovať dotáciu. 
MUDr. Varga - stavebný dozor mal upozorniť zhotoviteľa na vzniknuté problémy. 
Kark - stavebného dozora treba dať na súd a platiť nedoplatky na základe splátkového kalendára 
a obec pomôže s úhradou v dvoch splátkach. 
Kaszonyi - treba zistiť kto je zodpovedný 
Hlavný kontrolór - príspevková organizácia nemôže prijať dotáciu len cez zriaďovateľa 
J UDr. Szabó- obec môže poskytnúť dotáciu organizáciám so sídlom na území obce Vojany, škola je 

samostatný subjekt má IČO - a okrem toho finančné prostriedky boli vložené do majetku obce. 
Hlavný kontrolór - prečítal príslušné ustanovenie VZN o poskytovaní dotácií na čo je možné 
poskytnúť dotáciu. Teraz robil kontrolu dotácií a podľa neho treba zmeniť VZN. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje poskytnutie dotácie pre CZŠ vo výške 7 000, OO eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

hlasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 
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proti O, zdržal sa O 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje zmenu rozpočtu vo výdavkovej časti zvýšenie položky 09 l 2 642 004 vo výške 7 000, OO 

eur z nerozpočtovaných príjmov. 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 3 - Kontrola uznesení 

MUDr. Varga - prečítal uznsesnia z l. Zasadnutia OZ od č. l po č. 10. Zároveň sa opýtal či má obec 
doklad o tom, že uznesenie OZ bolo odoslané firme KFŠ Delta s.r.o. a aká j e odozva? 
Starosta obce - obec nedostala odpoveď a márne záznam v poštovej knihe o odoslaní. 
Kaszonyi- prečítal uznesnie č. l l z druhého zasadnutia OZ. 
Kark - prečítal uznesenia z 3. Zasadnutia OZ od č. 12 po 14. Opýtal sa, čo je s projektom na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia? 
Starosta obce - celý projekt bol prepracovaný, informácia o projekte bude zaradený do bodu Rôzne. 

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

Starosta obce informoval poslancov, že do 30 dní odo diía doručenia Správy o hodnotení činnosti 
obec má zaujať stanovisko a zaslať uznesenie OZ. V pondelok sa uskutočnilo verejné zhromaždenie 
za účasti predstaviteľov firmy, občanov obce a okolitých dedín. Požiadavky obce boli na jednaní na 
ministerstve zahrnuté do podmienok, ktoré firma má splniť. 

JUDr. Szabó prečítal uznesenie č. 131 zo dňa 06.08.2012 s požiadavkami obce, ktoré obec žiada 
vysvetliť. 

MUDr. Varga taká technológia nikde nefunguje, správa je vypracovaná expertmi 
z naproj ektovaných údaj ov firmy, ktorá chce závod zriadiť. Má obec reálnu možnosť zabrániť 
zriadeniu závodu? Bola im uložená otázka ohl'adom vplyvu na ŽP a nevedeli dať relevantnú odpoveď. 
Starosta obce - ZMOP jednalo dňa 25.3. 2013 o tejto problematike, kde vyžiadali názor starostov 
obce Vojany a Čičarovce. Vzhl'adom na to, že zasadnutie bolo pred zasadnutím OZ on nezaujal 
stanovisko. Na zasadnutí ZMOP-u bolo schválené, že na území Použia nebude dovolená výstavba 
takého a podobného závodu. 
MUDr. Varga - bolo zvolané zhromaždenie za účasti poslancov z Vojany a Čičarovciach, kde 
čičarovčania mohli vidieť, že vo Vojanoch nie je snaha schváliť tento projekt a napriek tomu ich 
starosta povedal na verejnom zhromaždení v Čičarovciach, že vojančania súhlasia s projektom. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje stanovisko k správe o hodnotení činností "Závod na produkciu tekutých uhľovodíkov 
tepelnou depolymerizáciou odpadných polymérov Vojany", vypracovanej navrhovatel'om KFŠ 
DELTA, s.r.o., Štefánikova 78, Bardejov, PSČ 085 Ol , v nasledovnom znení: 

l. Obecné zastupiteľstvo obce Vojany uznesením zo dňa 06.08.2012 číslo 131 , konštatovalo, že 
zámer nebol vypracovaný dostatočne konkrétne, opomínal viaceré dôležité skutočnosti 

konkretizované v predmetnom uznesení a žiadal o ich doplnenie. Nakoľko tieto skutočnosti sa 
do predmetnej správy nedostali, respektíve zo strany navrhovatel'a neboli patričným spôsobom 
zodpovedané, čím by sa v teoretickej rovme objektivizoval prípadný dopad na životné 
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prostredie. Z uvedených dôvodov obecné zastupitel'stvo naďalej trvá na dôvodoch uvedených 

v tomto uznesení pod bodmi: 1,2,4,5 a 7. 
2. Správa o hodnotení činnosti sa neopiera o skutočné údaje, reálne podložené už existujúcim 

závodom a to porovnaním údajov z tohto závodu s navrhovaným závodom, ktorý chce 
realizovať navrhovateľ. Za daného stavu je možné konštatovať, že správa nie je presvedčivá 

a objektívna predovšetkým z hľadiska skúmania jej možných vplyvov na životné prostredie, 
čo bolo cieľom tejto správy podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo obce Vojany za daného stavu nesúhlasí s umiestnením a s prevádzkou "Závodu 
na produkciu tekutých uhľovodíkov tepelnou depolymerizáciou odpadných polymérov Vojany" 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 5 - Poriadok odmeňovania zamestnancov obce 

Návrh Poriadku odmeňovania bol doručený poslancom. 
fflavný kontrolór - mal nasledovné pripomienky čl. l bod. 7 písm. c. namiesto mesačného platu má 

byť funkčný plat. Hlavný kontrolór má byť zahrnutý do poriadku odmeňovania lebo je zamestnancom 
obce. Odmena môže byť poskytnutá za kvalitné vykonanie prac. činnosti alebo za mimopracovné 
činnosti. 

MUDr. Varga - sa opýtal či obec má dôkladne vypracované náplne práce na každého zamestnanca, ak 
áno môže byť vynechaný bod a) odmena za kvalitné plnenie pracovných činnosti . Hlavný kontrolór 
patrí pod pôsobnosť obecného zastupiteľstva . 
JUDr. Szabó - plat starostu a hlavného kontrolóra rieši osobitný zákon preto nie je hlavný kontrolór 
zahrnutý do poriadku odmeľlovania lebo kontrolór nepatrí pod pôsobnosť starostu obce. Plat rieši 
zákon a odmenu hlavného kontrolóra schvaľuj e obecné zastupitel'stvo. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ odročuje bod 6. Poriadok odmeňovania zamestnancov obce do doby pokiaľ bude vypracovaná 
náplľl práce pre každého zamestnanca a budú doplnené pripomienky hlavného kontrolóra. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

hlasovanie: za 6/Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 
proti O zdržal sa O 

K bodu č. 6- Zásady odmeňovania členov komisií obecného zastupitel'stva Vojany 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupitel'stva Vojany 

MUDr. Varga - k čl. II bod 2 . navrhuje zasielať pozvánky na obecné zastupiteľstvo v dostatočnom 
predstihu a ak predseda komisie nájde bod ku ktorému má zaujať stanovisko jeho komisia tak do 
zasadnutia zvolá zasadnutie komisie a na zasadnutí predloží návrh komisie - túto pripomienku 
navrhuje zapracovať do zásad odmeňovania členov komisií. 
Starosta obce- v mestách to tak funguje, pred zasadnutím zasadá príslušná komisia a na zasadnutí OZ 
predložia správu zo zasadnutia komisie. 
MUDr. Varga - ak to tak nebude nie je možné objektívne hodnotiť j ednotlivé komisie. 
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Hlavn;) kontrolór - prečítal časť zo správy NKU o vykonanej kontrole v obci Kapušianské Kľačany, 

obec porušila finančnú disciplínu tým, že obec vyplatila odmeny bez písomného zdôvodnenia a návrhu 
jej výšky. To znamená musí byť určená suma a návrh výšky odmeny. 
JUDr. Szabó - toto sa vzťahuje iba na zamestnancov obce nie na poslancov a členov komisií OZ. 
Kaszonyi - OZ má dve také komisie, ktoré nemajú dôvod zasadať 
Kark- ako predseda komisie upozornil poslancov, že železo sa bude kradnúť a aj kradne pri MŠ, bol 
prípad v obci keď sa rozbila úradná tabuľa ani vtedy nedal starosta prípad komisií verejného poriadku. 
JUDr. Szabó - starosta nemôže dávať návrh na odmeny poslancov a komisií preto sa majú prijať 

zásady odmeňovania poslancov 
MUDr. Varga - poslanec je povinný sa zúčastiíovať na zasadnutiach OZ lebo ho zvolili občania ak 

nemôže má sa ospravedlniť. 
Franko - navrhuje vynechať bod č. 4 z poriadku odmeiíovania poslancov, predsedu komisie treba 

riešiť v zásadách pre komisie. 
Kark- navrhuje, aby základným podkladom pre priznanie odmeny bola správa predsedu komisie. 
Franko - na základe podkladov sa má vyhodnotiť činnosť komisií, navrhol aby výška odmeny bola 
určená sumou a nie percentami. 
Kark- navrhuje, aby zostalo pôvodné hodnotenie. 
MUDr. Varga - navrhuje predsedov komisií presunúť do Zásad komisií a ponechať percentá. 
Jakub - podľa neho najväčším problémom je napísať zápisnicu zo zasadnutiach komisií. 
Starosta obce - musí byť podklad na vyhodnotenie a na základe čoho budú vyplatené odmeny. 
Hlavný kontrolór - pri zápisnici musí byť prezenčná listina, ktorá je dôkazom toho že člen sa 
zúčastnil na zasadnutí. 
Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Zásady odmeňovania predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva Voj any 
Zásady tvoria prílohu uznesenia 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

hlasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 
proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Vojany 
Zásady tvoria prílohu uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu č. 7 - Správa hlavného kontroló ra zo dňa 24.1.2013 o vykonanej kontrole verejného 
obstarávania Vojany v roku 2012 - vyjadrenie k správe hlavného kontrolóra obec Vojany 
o vykonanej kontrole vereného obstarávania Vojany v roku 2012 
Správa zo dňa 6.2.2013 o vykonanej kontrole odmeňovania zamestnancov a volených orgánov 
obce Vojany 

Správa hlavného kontrolóra zo dňa 14.3.2013 o vykonanej následnej kontrole účtovných 
dokladov 

Hlavný kontrolór oboznámil poslancov, že kontrolovaný subjekt je povinný prijať 

k zisteným nedostatkom a predložiť obecnému zastupitel'stvu. Prečítal NZN o vykonaní 

s 

opatrenie 
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a navrhuje aby OZ prijalo opatrenia na odstránenie nedostatkov a nie len brať na vedomie ale riešiť 
problémy. Navrhuje vypracovať Zásady hospodárenia s majetkom. 
MUDr. Varga - spýtal sa či je možné, aby kontrolu uznesení vykonal hlavný kontrolór? Navrhuje, 
aby kontrolu uznesení vykonával hlavný kontrolór. Hlavný kontrolór vykoná kontrolu a predloží 

dodržiavanie uznesení. 
Starosta obce - hlavný kontrolór nemôže dávať úlohy starostovi 

a)Správa hlavného kontrolóra zo dňa 24.1.2013 o vykonanej kontrole verejného obstarávania 

Vojany v roku 2012 - vyjadrenie k správe hlavného kontrolóra obec Vojany o vykonanej 
kontrole vereného obstarávania Vojany v roku 2012, 
MUDr. Varga- kontrola sa netýka práce výberovej komisie 
fflavný kontrolór - Kontrola sa týka obce a nie výberovej komisie. Stále j e lepšie ako nedostatky zistí 
on ako kontrolný úrad. Nemohol vyhodnotiť každé obstarávane lebo nedostal všetky materiály. Nikto 
nemá v náplni práci verejné obstarávanie preto je zodpovedný starosta. Záznam bol vyhotovený 
v januári a odvtedy sa nedialo nič. Verejné obstarávanie na jednotlivé práce a dodávky sa musí 

vykonať každý rok. 
Informoval poslancov, že v priebehu jedného roku sa stalo trikrát, že nevedel o zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, nedostal pozvánku. 

Jakub- obec nemá osobu na vykonanie verejného obstarávania. 
Starosta obce - má plán na riešenie tejto problematiky, ktorý predloží na nasledujúcom zasadnutí. Od 

júna 2013 bude platiť nový zákon o verejnom obstarávaní bude potrebné prepracovať smernicu. 

b)Správa zo dňa 6.2.2013 o vykonanej kontrole odmeňovania zamestnancov a volených orgánov 
obce Vojany 
fflavný kontrolór - u každého zamestnanca niečo chýbalo a nedalo sa posúdiť, či zamestnanci majú 
správne schválené mzdy. Podľa bodu 4 zásad o odmeňovaní vedúci zamestnanec má dávať návrh na 
priznanie osobného príplatku. 
Jakub- navrhuje priznať odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške l OO% mesačného funkčného platu. 

c) Správa hlavného kontrolóra zo dňa 14.3.2013 o vykonanej následnej kontrole účtovných 
dokladov 

Starosta obce- Slovenskej pošte bude vyrubený nedoplatok na dva roky späť. 
Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje odmenu hlavného kontrolóra vo výške l OO% mesačného funkčného platu. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

hlasovanie: za 6/Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 
proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
Al OZ berie na vedomie 

a) Správu hlavného kontrolóra zo dňa 24.1.2013 o vykonanej kontrole verejného obstarávania Vojany 
v roku 2012 

b) Správu zo dňa 6.2.2013 o vykonanej kontrole odmeňovania zamestnancov a volených orgánov obce 
Vojany 

c) Správu hlavného kontrolóra zo dňa 14.3.2013 o vykonanej následnej kontrole účtovných dokladov 
Správy tvoria prílohu uznesenia. 

BI a žiada starostu, aby na najbližšie zasadnutie predložil návrh opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov vo vyššie uvedených správach hlavného kontrolóra. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

proti O, zdržal sa O 
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K bodu č. 8 - Dodatok č. l k VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na diet'a školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany 

Návrh Dodatku č. l k VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany bol poslancom doručený pred zasadnutím. 
Ekonómka obecného úradu informovala poslancov, že od l. januára 2013 vstúpilo do platnosti nové 
ustanovenie, ktorý upravuje postup pri poskytovaní dotácií školským zariadeniam. Školský klub detí 
pri CZŠ Vojany patrí pod obec ako originálna kompetencia obce. Obec dostáva finančné prostriedky 
na ŠKD formou podielových daní. Postup na výpočet výšky dotácie je uvedený v dôvodovej správe. 
Podľa zákona obec musí poskytnúť školskému zariadeniu minimálne 88% z dotácie. OZ musí 

rozhodnúť o výške percenta. Obec navrhuje, aby v roku 2013 bolo školskému zariadeniu poskytnutá 
dotácia vo výške 94% a tak výška dotácie bude na úrovni výšky dotácie poskytnutej v roku 2012. 
Ročná výška dotácie 12 803,00 eur. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje Dodatok č. l k VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany. Tvorí prílohu uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

hlasovanie: za 6/Béreš, Franko,Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 
proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 9 - Programový rozpočet obce Vojany 

mavný kontrolór - navrhuje v budúcnosti vypracovať Programové rozpočtovanie skôr a tak bude iba 
jeden rozpočet, je zbytočné mať dva rozpočty riadny a programový. Navrhuje vypracovať Zásady 
hospodárenia s majetkom obce. S rozpočtom treba pracovať od septembra a predložiť OZ už v októbri. 
Upozornil poslancov, že rozpočet nie je zverejnený. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje Programový rozpočet obce Vojany na roky 2013 - 2015 Tvorí prílohu uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

hlasovanie: za 6/Béreš, Franko,Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 
proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 10 - Žiadost' zo dňa 18.3.2013 E. Jónásovej, bytom Vojany č. 50 o odkúpenie 
motorového vozidla OPEL VECTRA 
Starosta obce prečítal žiadosť Eriky Jónášovej o odkúpenie motorového vozidla OPEL VECTRA za 
300 eur. 
Jakub- akú hodnotu má auto v účtovníctve? 
Starosta obce - vozidlo má nulovú zostatkovú hodnotu a na základe kúpnej zmluvy bude vyradený 
z majetku. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje predaj motorového vozidla OPEL VECTRA, ŠPZ MI 003 AP, Obce Vojany pre Eriku 
Jónásovú bytom Vojany č. 50, PSČ 07672 za cenu 300 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

hlasovanie: za 6/Béreš, Franko,Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 
proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo ll- Rôzne 
Starosta obce - 5 týždňov bol nemocný počas tejto doby ho zastupoval zástupca starostu a navrhuje 
odmenu zástupcovi starostu vo výške 400 eur. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje odmenu zástupcovi starostu vo výške 400 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

-Starosta obce navrhuje prepracovať VZN o poskytovaní dotácií a k zmluve dať dodatok, že podľa 
nového nariadenia bude vyúčtovane. 

Jakub - v súvislosti so separovaným odpadom poznamenal, že vzhľadom na to, že sa znížil počet 
vývozov separovaného odpadu, navrhuje znížiť počet potrebných vývozov k priznaniu úľavy v roku 
201 3 z 15 vývozov na 12. 
Ekonómka obecného úradu - tento počet bol schválený VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku, ktorý platí na rok 201 3 a nie je možné upravovať v priebehu roka. 
Jakub - žiada spracovať tabuľku o výške daní z nehnuteľnosti za účelom porovnania koľko bolo 
v roku 2012 a koľko bude v roku 2013. 
Kark - niektoré matky sa sťažovali, že do škôlky sa nosia aj choré deti, ktoré potom nakazia zdravé. 
Treba riešiť tento problém a upozorniť rodičova aj učite l'ky, aby choré deti nenavštevovali škôlku. 
Kaszonyi- navrhuje hlásiť v miestom rozhlase kedy sa koná zasadnutie obecného zastupitel'stva. 
Kar k ··· treba informovať obyvateľov ktorý poslanec sa zúčastnil na zasadnutí a ktorý nie. 
lvfUDr. Varga- dáva návrh, že OZ poveruje hlavného kontrolóra s kontrolou uznesení, treba zahrnúť 
do rokovacieho poriadku a vrátiť sa k tomu na nasledujúcom zasadnutí. 

K bodu číslo 12 - Záver 

,__, _J 
Zapisovatel'ka: Mária Fajdelová .... ?)···· -;-············ . 
Overovatelia zápisnice: Ladislav Jakub ······-vU··········· 

Zoltán Kark ........ v.-;-••• ~···\······· ··· 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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