
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 30.4.2013 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 . 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení. 

Prítomní: 

Poslanci obecného zastupitel'stva a prizvaní podľa prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvori prílohu 
zápisnice. 

Program: 

l . Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. "Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov v obci Vojany" - list zo dňa 

21.3.2013, 
Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 

5. "Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v obci Vojany" informácia - list zo dúa 15.4.2013 
Obvodný úrad Košice 

6. "Spevnené plochy k polyfunkčnej budove v obci Vojany" - žiadosť zo dňa 8.4.2013 AttHu Híresa 
Veľké Kapušany o zmenu termínu ukončenia diela 

7. Žiadosť Mgr. Zsolta Krajnyika, Ph.D. o predlženie rámcovej zmluvy 
8. Vyjadrenie obce k správe kontrolóra obce Vojany o vykonanej kontrole verejného obstarávania 

Správa hlavného zo dňa 24.1.201 3 o vykonanej kontrole verejného obstarávania obce Vojany v 

roku 2012 
9. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole vyúčtovania dotácií poskytnutých Obcou Vojany 

v roku 2012 
10. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Vojany (kontrola uznesení hlavným kontrolórom) 
l l. Daií z nehnuteľnosti za rok 2012 a predpoklad na roku 201 3 - informácia 
12. Správa výberovej komisie 
13. Správa finančnej komisie 
14. Správa kultúrnej komisie 
15. Rôzne 
16. Záver 

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

neúčasť z dôvodu práceneschopnosti. Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 
Poslanec Zoltán Kark navrhol rozšírenie programu o bod: Správa komisie ochrany verejného , 
poriadku. 
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Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ schvaľuje rozšírený programu zasadnutia obecného zastupitel'stva uskutočneného dňa 30. apríla 

2013. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 p oslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 l Béreš, Franko, Kark, Kaszonyi, l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2- Vol'ba návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Ferdinánd Kaszonyi a Zoltán 

Béreš. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ferdinánd Kaszonyi a Zoltán Béreš. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4/poslanci OZ 
hlasovanie: za 4 /Béreš, Franko, Kark, Kaszonyi,/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 3 - Kontrola uznesení 

Poslanec Gabriel Franko prečítal vynesené uznesenia zo di1a 13.03.2013 od č. 15 po 20. 

18.09 hod . poslanci Ladislav Jakub a MUDr. Michal Varga sa dostavili na zasadnutie. 

Poslanec Zoltán Kark prečítal vynesené uznesenia zo d1'ía 25.3. 2013 od 21 po 34. 

K bodu číslo 4 - "Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov v obci Vojany" 
list zo dňa 21.3.2013, Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 

Starosta obce informoval poslancov, že fmančné vysporiadanie dotácie je uzavreté a na 

základe predložených dokladov Environmentálny fond súhlasí s definitívnym priznaním dotácie vo 

výške 21 109,38 eur. Finančné vysporiadanie je uzavreté a nevznikajú žiadne ďalšie fmančné nároky 
medzi Environmentálnym fondom a obcou. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Informáciu starostu obce o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 

formou dotácie na akciu " Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov v obci Vojany". 
Tvorí prílohu tohto 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. 5 - "Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v obci Vojany" informácia - list 
zo dňa 15.4.2013 

Starosta obce informoval poslancov o úspešnosti podaného projektu na "Modernizáciu 
a rozšírenie kamerového systému v obci Vojany". Bola schválená dotácia vo výške 5 000 eur 

a spoluúčasť obce musí byt' najmenej vo výške 20% z celkových nákladov. 
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MUDr. Varga- upozon'íujc, že do 15 dní treba odoslať čestné prehlásenie obce o schopnosti naplniť 
ciele projektu v súlade s výškou schválenej dotácie. Najprv treba vedieť aké kamery chceme 
namontovať a existujúce kamery preložiť do periférnej oblasti obce. 
Hlavný kontrolór - nevidel rozpočet ale v prípade potreby treba zmeniť rozpočet ale nie 
čerpaním rezervného fondu. V minulom roku neboli zmeny rozpočtu podl'a zákona, zmenu rozpočtu 
najprv musí prerokovať finančná komisia a potom riešiť v rámci schváleného rozpočtu presunom 
medzi položkami. 
MUDr. Varga- aké doklady má obec zaslať pred podpísanim zmluvy? 
Starosta obce - zatiaľ iba spomínané čestné vyhlásenie. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Informáciu starostu obce o schválení dotácie Radou vlády SR pre prevenciu 
kriminality, na projekt "Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v obci Vojany" vo výške 
5 000 eur .. Tvorí prílohu tohto 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. 6 - "Spevnené plochy k polyfunkčnej budove v obci Vojany" - žiadosť zo dňa 8.4.2013 
Attilu Híresa Veľké Kapušany o zmenu termínu ukončenia diela 

Starosta obce informoval že poslancov, že dodávateľ stavby "Spevnené plochy k polyfunkčnej 

budove v obci Vojany" Attila Híres žiada zmenu termínu odovzdania stavby z dôvodu nepriaznivého 
počasia na 15.5.2013. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje uzatvorenie dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 4/2012 zo dňa 09.10.2012 uzatvorenej 

medzi Attilom Hiresom - stavebná činnost; Velké Kapušany, P.O.H 25120 PSČ 079 OJ a Obcou 
Vojany o zmene termínu ukončenia diela "Spevnené plochy k polyfunkčnej budove v obci Vojany" na 
15.5.2013. 

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

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce informoval poslancov, že v sobotu budú zasadené stromy a kríky pred polyfunkčnou 
budovou. 

K bodu č. 7 - Žiadost' Mgr. Zsolta Krajnyika, Ph.D. o predlženie rámcovej zmluvy 
Starosta obce prečítal žiadosť Mgr. Zsolta Krajnyika o predlženie rámcovej zmluvy č. 7/2012 

za poskytovanie priestoru, vkladanie textového, fotografického a iného grafického materiálu na 
internetovom portály www.kalendar-zemplina.sk na obdobie 12 mesiacov. 
Jakub - mal niekto výhrady voči tomu? 
Béreš - navrhuje predlžiť zmluvu na pol roka. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje predlženie rámcovej zmluvy č. 712012 za poskytovanie priestoru, vkladanie textového, 
fotografického a iného grafického materiálu na internetovom portály www.kalendar-zemplina.sk na 
obdobie pol roka. 
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Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, }vfUDr. Varga! 

proti O, zdržal sa l Kark 

K bodu č. 8 Vyjadrenie obce k správe kontrolóra obce Vojany o vykonanej kontrole 
verejného obstarávania Správa hlavného zo dňa 24.1.2013 o vykonanej kontrole verejného 
obstarávania obce Vojany v roku 2012 

Vyjadrenie obce bolo doručené aj poslancom obecného zastupite l'stva a tvorí prílohu 

uznesema. l 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Vyjadrenie Obce Vojany k správe hlavného kontrolóra obce Vojany o vykonanej 
kontrole verejného obstarávania v roku 2012. Tvori prilohu tohto uznesenia. 

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

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce informoval poslancov k správe hlavného kontrolóra ku kontrole účtovných 
dokladov, že Slovenskej pošte bol odoslaný list s prepočítaným nájomným podl'a inflácií v roku 

201 0,2011 a 2012. 

K bodu č. 9 Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole vyúčtovania dotácií 
poskytnutých Obcou Vojany v roku 2012 

Hlavný kontrolór - svoju správu vypracoval začiatkom apríla a požiadal obecný úrad o 
doručenie poslancom. V poslednej vete žiada poslancov OZ aby sa oboznámili s materiálmi, ktoré sú 

k dispozícií na OÚ a zaujali stanovisko k vyúčtovaniu poskytnutých dotácií v roku 2012. Preto žiadal 

poslancov, a nie starostu, lebo dotácie schvaľujú poslanci obecného zastupiteľstva. Vyúčtovania 

obsahujú nezrovnalosti a podľa neho treba upraviť VZN a zmluvy o poskytnutí dotácií za účelom 

odstránenia chýb. 
MUDr. Varga- každý rok bolo žiadané vyúčtovanie a organizácie aj odovzdali 
Hlavný kontrolór - správa o kontrole bola doručená poslancom v dostatočnom predstihu pred 

zasadnutím. Podľa smernice organizácie mali odovzdať kópie dokladov, Futbalový klub predložil 
originály. 
Kar k - vo futbalovom klube sú najväčšie výdavky cestovné. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje vyúčtovanie dotácie za rok 2012 predloženej Futbalovým klubom vo výške 8 300 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 dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje vyúčtovanie dotácie za rok 2012 predloženej Stolnotenisovým klubom TTC Tigers vo 
výške 2 500 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 
Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uj e vyúčtovanie dotácie za rok 201 2 predloženej Csemadokom vo výške 650 eur 
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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: 
OZ schvaľuje vyúčtovanie dotácie za rok 2012 predloženej Reformovanej kresťanskej cirkvi vo výške 

6 020 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 dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje vyúčtovanie dotácie za rok 2012 predloženej Poľovníckym združením vo výške 350 eur. 
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 Rokovací poriadok Obecného zastupitel'stva Vojany (kontrola uznesení 
hlavn)'m kontrolórom) 

Starosta obce prečítal článok III. a IV. Rokovacieho poriadku. 
MUDr. Varga - všetky uznesenia bude kontrolovať hlavný kontrolór a na zasadnutí bude informovať 
poslancov o plnení uznesení nie len nových ale aj starých uznesení. Navrhuj e aby hlavný kontrolór 
kontroloval uznesenia aj spätne. 
JUDr. Szabó - prečítal príslušné ustanovenia zákona o kontrolnej činnosti, že hlavný kontrolór má 
povinnosť kontrolovať uznesenia 
Hlavný kontrolór- v tom prípade buď sa zmení rokovací poriadok alebo sa zahrne do plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra 
Kar k - treba určiť systém kontrol 
MUDr. Varga- prijatým uznesením OZ poveruje obec s vykonaním určitej úlohy, na zasadnutiach 
budú prečítané vynesené uznesenia a kontrolór informuje poslancov o ich splnení alebo nesplnení. 
Hlavný kontrolór- do plánu práce za 2.polrok bude zaradená kontrola uznesení za rok 20 ll a 2012 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje doplnenie Rokovacieho poriadku OZ Vojany č . 801/201 2 zo dľía 27.6.2012 a to článok 

III. odsek 2 na konci nasledovné: následne sa vyjadri k plneniu týchto uznesení hlavný kontrolór obce. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

m avný kontrolór - uznesenie je platné dňom keď sa zverejní na internetovej stránke obce. 

K bodu číslo ll - Daň z nehnutel'nosti za rok 2012 a predpoklad na roku 2013 - informácia 

Na žiadosť poslanca pána Jakuba bolo vypracované porovnanie výšky daní z nehnuteľnosti 

u jednotlivých daňových subjektov v roku 2012 a 2013. U daňovníkov, ktorý sú vlastníkmi 
poľnohospodárskej pôdy alebo budov slúžiace poľnohospodárstvu došlo k zvýšeniu daní. 
MUDr. Varga - má informácie, boli podané odvolania proti platobným výmerom. 
Starosta obce - Hric podal odvolanie na prokuratúru, Prokuratúra vyžiadala VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku odvtedy nie sú nové informácie 
J akub - ako stoj a veci s búracím povolením u firmy ŠOMO s.r.o 
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Starosta obce - bolo konanie pred dvoma týždňami kde bolo povedané, že OZ žiada 3 000 eur pokutu. 
MUDr. Varga - na zasadnutí bolo povedané, že nech zaplatí pokutu vo výške l 000 eur za každú 
budovu a má zaplatiť aj daň na rok 2013. 
Jakub - aká bola reakcia z ich strany 
Starosta obce- ŠOMO dodatočne požiadalo o vydanie búracieho povolenia 
Kark- ŠOMO má dať plochu do poriadku musí celkom odstrániť stavbu 
MUDr. Varga - obec chcela zvýšiť daň aby obec mala vyššie príjmy, nikoho nemožno diskriminovať 
VZN platí rovnako pre každého 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ žiada právneho zástupcu aby podal informáciu o potrebe zmeny VZN o poskytovaní dotácií na 
najbližšie zasadnutie OZ. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

MUDr. Varga- čo bude s tými kto sa odvolali? 
JUDr. Szabó - podľa neho ostane tak ako bolo schválené 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Informáciu o výške dani z nehnuteľnosti za rok 201 2 a predpoklad na rok 2013. 
Tvorí prílohu tohto 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 číslo 12 -správa výberovej komisie 

Predseda výberovej komisie MUDr. Michal Varga prečítal Záznam zo dňa 15.4.2013 -
z prieskumu trhu na predmet obstarávania: Vykonanie verejného obstarávania podl'a zák. č. 25/2006 
Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany- stavebné práce 
Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov a chodníkov v obci Vojany - stavebné 
práce 

Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany - stavebné práce 
Stavebné úpravy a prístavba kultúrneho domu v obci Vojany- stavebné práce 
Výmena strešnej krytiny a odstránenie havarijného stavu na jestvujúcom vodovode na dome smútku 
Vojany - stavebné práce 
Vojany - Obecný dom- stavebné práce 
Vybratým záuj emcom je Ing. Igor Bajužík, ul. Hollého 171/54, 071 Ol Michalovce 

Predseda výberovej komisie MUDr. Michal Varga prečítal- Záznam z prieskumu na predmet 
obstarania: Vypracovanie projektovej dokumentácie zo di1a 29.4.2013- stupei1 pre stavebné povolenie 
(vrátane pre územné rozhodnutie) názov stavby: 
Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 
Stavebné úpravy a prístavba kultúrneho domu v obci Vojany 
Vybratým záujemcom je Ing. Máté Simon, Tulipánová 1025/ 15, 07901 Vel'ké Kapušany 
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Predseda výberovej komisie MUDr. Michal Varga prečítal Záznam z prieskumu trhu zo dňa 
30.4.2013 na predmet obstarávania: Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie podľa 
zák. č. 5011976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s platnými normami EÚ a STN pre stavby 
s názvom: Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodľíovacích rigolov a chodníkov v obci Vojany. 
Predmetom riešenia zjednodušenej projektovej dokumentácie je: Pravostranný chodník a rigol od 

kostola po križovatku s cestou IV552 
Vybratým záujemcom je projektová kancelária, Ing. Dana Betáková, SNP 2507/6, 06601 Humenné. 

Kark - kto poveril starostu s vykonaním týchto prieskumov a v takom rozsahu? Doteraz nebola reč 
o kultúmom dome. 
MUDr. Varga - v prvom rade treba urobiť prečerpávaciu stanicu, už to spomenul na dvoch 
zasadnutiach, keď nie je v rozpočte treba urobiť zmenu a zaradiť. Finančná komisia jednala o rozpočte 
a bude potrebná zmena rozpočtu a z rozpočtu na telocvičňu bude treba presunúť prostriedky na iné 
položky. Dajme do rozpočtu aj prečerpávaciu stanicu, aby čerpačka pracovala poriadne. 
Hlavný kontrolór- nie je istý, ak niekto vypíše verejné obstarávanie má plán uskutočniť stavbu, ten 
kto sa prihlási do súťaže chce vykonať prácu a keď niekto sa prihlási a vyhrá súťaž vzniknú mu 
náklady. 
Kark - ak je v rozpočte obec musí práce urobiť? 
lllavný kontrolór - obec nemá vypracované VZN - zásady hospodárenia s majetkom. Ak sú výdavky 
schválené v rozpočte obec môže uskutočniť akciu. 
Kar k - nepáči sa mu spôsob ako bolo verejné obstarávanie urobené 

Starosta obce d al hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie 
a) Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania: Vykonanie verejného obstarávania podl'a zák. č. 
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Voj any- stavebné práce 
Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov a chodníkov v obci Vojany - stavebné 
práce 
Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany - stavebné práce 
Stavebné úpravy a prístavba kultúrneho domu v obci Vojany - stavebné práce 
Výmena strešnej krytiny a odstránenie havarijného stavu na jestvujúcom vodovode na dome smútku 
Vojany - stavebné práce 
Vojany- Obecný dom - stavebné práce 
Záznam tvorí prílohu tohto uznesenia. 

b) Záznam z prieskumu na predmet obstarania: Vypracovanie projektovej dokumentácie - stupeň pre 
stavebné povolenie (vrátane pre územné rozhodnutie) názov stavby: 
Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 
Stavebné úpravy a prístavba kultúrneho domu v obci Vojany 
Záznam tvorí prílohu tohto uznesenia. 

c) Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania: Vypracovanie zjednodušenej projektovej 
dokumentácie podľa zák. č. 5011976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s platnými normami 
EÚ a STN pre stavby s názvom: Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov 
a chodníkov v obci Vojany. Predmetom riešenia zjednodušenej projektovej dokumentácie je: 
Pravostranný chodník a rigol od kostola po križovatku s cestou II/552. 
Záznam tvorí prílohu tohto uznesenia. 
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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 schval'uje podpísanie zmluvy na Vykonanie verejného obstarávania podl'a zák. č. 25/2006 Z.z. 

v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany- stavebné práce 
Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov a chodníkov v obci Vojany - stavebné 

práce 
Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany - stavebné práce 
Stavebné úpravy a prístavba kultúrneho domu v obci Vojany- stavebné práce 
Výmena strešnej krytiny a odstránenie havarijného stavu na jestvujúcom vodovode na dome smútku 
Vojany- stavebné práce 
Vojany- Obecný dom- stavebné práce 
S vybratým záujemcom Ing. Igorom Bajužíkom ul. J. Hollého 171/54, 07901 Michalovce vo výške 

4 200 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 dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ schval'uje podpísanie zmluvy na Vypracovanie projektovej dokumentácie - stupeň pre stavebné 

povolenie (vrátane pre územné rozhodnutie) názov stavby: 
Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 
Stavebné úpravy a prístavba kultúrneho domu v obci Vojany 
S vybratým záujemcom Ing. Máté Simon, Tulipánova 1025/ 15, 07901 Veľké Kapušany vo výške 

9 600 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 dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesen ia: 
OZ schval'uje podpísanie zmluvy na Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie podľa 
zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s platnými normami EÚ a STN pre stavby 

s názvom: Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodľiovacích rigolov a chodníkov v obci Vojany. 
Predmetom riešenia zjednodušenej projektovej dokumentácie je: Pravostra.nný chodník a rigol od 
kostola po križovatku s cestou IV552. 

S vybratým záujemcom Projektová kancelária Ing. Dana Betáková, SNP 2507/6, 066 Ol Humenné vo 
výške 850 eur. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 13- Správa finančnej komisie 
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Predseda finančnej komisie prečítal zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie zo dľ1a 29.4.2013. Tvorí 
prílohu uznesenia. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Správu finančnej komisie zo dňa 29.4.2013. Tvorí prílohu tohto 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 číslo 14 -Správa kultúrnej komisie 
Predseda kultúrnej komisie prečítal zápisnicu zo di'ia 28.4.2013 predmetom zasadnutia bolo 
uskutočnenie majálesu dňa 8.5.2013 v dobe od 18.30 -22.00 hod. 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
a) berie na vedomie Správu kultúrnej komisie zo dňa 28.4.2013. 
Tvorí prílohu tohto uznesenia. 
b) schvaľuje uskutočnenie akcie Majáles dňa 8.5.2013 a deň matiek 12.5.2013 v kultúrnom dome. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 15 -Správa komisie verejného poriadku 
Predseda komisie Zoltán Kark prečítal zápisnicu zo dňa 24.4.2013. Tvorí prílohu uznesenia. 
Kark - komisia ver. Poriadku je ako poradný orgán starostu a nemôže prevziať kompetenciu štatutára 

riešiť problémy s políciou. Poškodenie úradnej tabule - prípad nebol hlásený na políciu a úradná 
tabuľa nie je daná do pôvodného stavu. 

Starosta obce - vyskytol sa prípad, ktorý bude treba riešiť, vo večerných hodinách pani 
Komívesovú hádzali kameňmi deti pri budove obecného úradu 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Správu komisie verejného poriadku zo dňa 23.4.2013. 
Tvorí prílohu tohto uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Hlavný kontrolór - je jeho povinnosťou informovať poslancov, že sťažnosti rieši hlavný kontrolór. 
Toho času sa riešia dve sťažnosti Franiška Kováča sťažnosť na Viktora Végsoa vo veci oplotenia, 
sťažnosti Viktora Végsoa na Františka Kováča vo veci znečistenia pôdy naftou. Obidvaja sa dostavili 
na konanie ale zistilo sa, že František Kováč nemá vlastnícke právo k pozemku. Sťažnosť bola 
vyhodnotená ako neopodstatnená. Prípad znečistenia pôdy bude postúpený polícií. 

K bodu číslo 16- Rôzne 

a) Starosta obce predložil poslancom výpočet úspory pri verejnom obstarávaním vypracovaný 
Marianom Bračokom. 

b) MUDr. Varga- teraz sa urobil výber pre odborne spôsobilú osobu na verejné obstarávanie, ak 
ho poprosíme vykoná aj menšie výbery 
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c) starosta obce prečítal Vyjaderenie Matgerskej školy vo Vojanoch, že každý deň počas príchodu 

detí sa robí ranný filter a choré dieťa nie je prevzaté od rodičov 
c) Predseda Futbalového klubu informoval poslancov, že pán Bračok ho informoval, že našiel 

výzvu na podporu mladých športovcov - na nákup športových potrieb. Futbalový klub sa 
pokúsi získať finančné prostriedky na nákup športových potrieb. 

d) Béres Zoltán - informoval poslancov, že do výkupu šrotu bolo odovzdané vodovodné 

potrubie, ktoré by bolo vhodné na zábradlie okolo futbalového ihriska. Podľa normy výška 
zábradlia má byť 120 cm. Obec by potrebovala, 500 m potrubia a šrotová cena je 33 centov. 

MUDr. Varga- na predchádzajúcom zasadnutí bola reč o zmene Smernici na verejné obstarávanie. 
Očakával aby na dnešné zasadnutie bola pripravená zmena. V smernici navrhuje zmeniť sumu 200 eur 

na 800 eur vrátane pri tovaroch a službách a písm. b) 500 eur na 2 000 eur vrátane pri stavebných 

prácach ďalej sa mení ods. 5 písm. a) od 800 eur - l O 000 eur pri tovaroch a službách a písm. b) od 
2 000 eur do 20 000 eur vrátane pri stavebných prácach. 

e) Starosta obce - je potrebné postriekať plochu futbalového ihriska proti burine, záhradník 
odporúča najprv pokosiť trávu a po piatich dní aplikovať postrek. 

f) Na dvore knižnice treba postaviť garáž kde je potrebný jeden kamión štrku a cement. Výdavky 

budú cca l 000 eur. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje zmenu Smernice o verejnom obstarávaní č. 2/2012 zo dňa 13.9.2012 č. II. Ods. 4 písm. 
a) sumu 200 eur na 800 eur vrátane pri tovaroch a službách a písm. b) 500 na 2 000 eur vrátane pri 
stavebných prácach ďalej sa mení ods. 5 písm. a) od 800 eur - l O 000 eur pri tovaroch a službách 

a písm. b) od 2 000 eur do 20 000 eur vrátane pri stavebných prácach. 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 17 - Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

'Í !l 
. !'k ' . . ' "? · ·~' Zap1sovate a: Mana Fajdelova ........ :/: ........... ... . 

Overovatelia zápisnice: Ferdinánd Kaszonyi .......... ~ .. 
Zoltán Béreš ....... ....... 0~s:·,.,..,__ ... .. . 
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starosta obce 
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