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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dií.a 28.05.2013 o 17.00 
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 zastupitel'stva a prizvaní podľa prezenčnej listiny, Ing. Dana Betáková a Ing. Máté 
Simon. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program: 

l. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Preberanie stavby: "Spevnené plochy k polyfunkčnej budove v obci Vojany" 
4. Kontrola uznesení 
). Návrh projektu: "Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov v obci Vojany" 
6. Návrh projektu: Futbalové ihrisku a šatne v obci Vojany 
7. HI. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry 
8. Návrh zmeny rozpočtu 
9. Následná kontrola účtovných dokladov za l. štvrťrok 2013 
10. Správa výberovej komisie 
ll. Právny rozbor - Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce 
12. SE, a.s. závod Vojany- Pozvánka 
13. Rôzne 
14. Záver 

K bodu číslo 1- Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a oznámil poslancom, že Ferdinánd Kaszonyi ospravedlnil 

svoj u neúčasť a Attila Lukáč ospravedlnil svoju neúčasť z dôvodu práceneschopnosti. Starosta obce 
vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 
Starosta obce navrhol zmeniť poradie bodov programu a vymeniť body 4 a 5. 
Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje programu zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 28.mája 2013. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2- Voľba návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: MUDr. Michal Varga a 

Gabriel Franko. 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: MUDr. Michal Varga a Gabriel Franko 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 3- Preberanie stavby: "Spevnené plochy k polyfunkčnej budove v obci Vojany" 

Poslanci obecného zastupiteľstva vykonali prehliadku stavby a stavba bola prehratá bez 

pripomienok. 

Starosta obce daJ hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje Preberací protokol stavby: " Spevnené plochy k polyfunkčnej budove v obci Vojany " 
zo dňa 28.5.2013 ktorý tvori prílohu tohto uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 5 - Návrh projektu: "Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov 

v obci Vojany" 
Ing. Dana Betáková pripravila náčrt stavby a oboznámila poslancov so svojimi návrhmi na 

opravu jestvujúceho rigolu a chodrúku na pravej strane cesty. Navrhuje vybrať dlaždice, rigol posunúť 

o 50cm smerom k ceste, prehÍbiť a uložiť naspäť dlaždice. Chodník je dlhý 630 ma šírka je rôzna od 

! ,Srn až 30 cm aje veľký výškový rozdiel. Chodníkové dlaždice navrhuje uložiť do betónovéhc 

základu a namiesto schodíkov urobiť rampy. Pri tejto verzií by bol rozpočet 17,5m /priemerná dÍžka 

jedného pozemku/ 2200 eur bez DPH. Celkový rozpočet stavby 80 000 eur. 

Druhý variant - presun priekopy smerom ku ceste, nový podklad pod chodníky, zemné práce a iba sa 

vydláždi priekopa rozpočet 46 l OO eur bez DPH. 

Starosta obce - vodovodné vedenie je v strede rigolu, hydranty sú vyvedené bokom. Podľa zákona je 
l ,Srn ochranné pásmo. 

MUDr. Varga - nebudeme presúvať rigol, berieme jestvujúci stav, namiesto schodíkov treba urobiť 

rampy, jestvujúci stav sa opraví, vybetónuje sa časť medzi rigolom a obrubníkom 
Ing. Betáková - navrhuje najprv urobiť rozpočet na opravu chodníkov a osobitne urobí rozpočet na 

rigoly a ak obecné zastupitel'stvo súhlasí rozpočty sa spoja. 

MUDr. Varga - z roka na rok sú inžinierske siete staršie preto nie je vhodné uložiť chodníkové 

dlaždice do betónu, zosunuli sa obrubrúky a automaticky sa zosunuli aj chodníky. Pri vyspádovaní 

rigolu bude potrebné na viacerých miestach vybrať mostíky. 

Starosta obce daJ hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie informáciu projektanta, Ing. Dana Beláková, Humenné, o projekte: 
"Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov a chodníkov v obci Vojany" 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 4- Kontrola uznesení 
Béreš prečítal vynesené znesenia zo dňa 30.4.2013 od č. 35 po 57. 
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Hlavný kontrolór - navrhuje, aby po prečítaní jednotlivých uznesení poslanci vyjadrili SVOJ názor 

a lebo pripomienky. 
MUDr. Varga - do 15 dní bolo treba odoslať čestné prehlásenie, bolo poslané? 

Starosta obce- bolo odoslané čestné prehlásenie 
Hlavný kontrolór - ak je v uznesení uvedené, že tvorí prílohu uznesenia tak sa musí príloha objaviť pri 

uznesení. 
Hlavný kontrolór- k uzneseniu č. 39 zmluva nadobúda účinnosť zverejnením na internetovej stránke, 

a zo zmluvy nie je jednoznačné dátum ukončenia stavby. 
Hlavný kontrolór - k uzneseniu č. 40 na internete je uvedené predlženie zmluvy o l rok 

Starosta obce - zmluva bola opravená 
Hlavný kontrolór - k uzneseniu č. 52 v čase keď bola robená kontrola uznesení ešte nebolo splnené, 

podľa informácie starostu je zmluva uzavretá uznesenie je splnené. 

K bodu č. 6 - Návrh projektu: Futbalové ihrisku a šatne v obci Vojany 

Ing. Máté Simon projektant predložil obecnému zastupiteľstvu situačný návrh s tromi alternatívami. 
Poslanci zhodli, že pre podmienky obce je najvhodnej šia alternatíva B. 
Kark - vodovodná šachta a drenáž zavádza a ll m vzdialenosť medzi tribúnou a ihriskom je veľká 

Starosta obce - teraz treba vybrať verziu pre vypracovanie projektovej dokumentácie a umiestnenie 

stavby stačí riešiť neskôr. 
Béres - súhlasí s alternatívou B ale navrhuje, aby okno bufetu bolo preložené na bočnú stranu budovy 
a tribúnu predlžiť po okraj budovy. 
Kark- nemusí byť parkovisko lebo pri športovom areály je parkovisko 
St:::rosta obce - prijazdová cesta musí byť z bezpečnostného hľadiska, stačí naprojektovať iba 

prístupovú cestu 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ berie na vedomie informáciu projektanta, Ing. Máté Simon, Velké Kapušany o projekte: 
"Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany "a schvaľuje alternatívu B s navrhovanými zmenami. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

Ing. Simon - v zmluve sú uvedené dva projekty, PD na Futbalové ihrisku a šatne má byť hotový do 
28.6 .2013 a nie je možné vyhotoviť aj druhý projekt do toho istého termínu . Navrhuje vyhotoviť 
dodatok k zmluve s uvedením termínu vyhotovenia druhého projektu. 

K bodu č. 7- III. Vojanský festival mad'arskej národnostnej kultúry 

Starosta obce informoval poslancov, že Úrad vlády SR schválil podaný projekt na 

usporiadanie na III. Vojanského festivalu maďarskej národnostnej kultúry. 
MUDr. Varga- navrhuje osloviť maďarských interpretov zo Slovenska alebo humoristov. 
Starosta obce - minulý rok mal veľký úspech zahraničný účinkujúci Postás Józsi, navrhuje ho opäť 
osloviť. Navrhuje usporiadať 12 hodinovú rybársku súťaž. 
Franko - rybárska súťaž bude tak ako každý rok doobeda 

Starosta obce- navrhuje zhotoviť striešku nad javisko, najprv musí byť vypracovaný projekt a treba 
a vykonať aj obstaranie. 
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Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o Poskytnutí dotácie na III Vojanský festival 
maďarskej národnostnej kultúry. List zo dňa 15.05.2013 Úrad vlády SR č.KNM-67812013/1.1.1 
tvori prílohu uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ ukladá predsedovi kultúrnej komisie pripravit' program a rozpočet III Vojanského fest ivalu 
maďarskej národnostnej kultúry do 06.06.2013. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

masovanie: za 4 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, l 
proti l MUDr. Varga, zdržal sa O 

K bodu č. 8 - Návrh zmeny rozpočtu 

mavný kontrolór - navrhuje, aby pred schválením zmeny rozpočtu zasadla finančná komisia 
a vyjadrila svoj názor k návrhu zmeny rozpočtu. 
Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu. 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje 
A l Rozpočtové opatrenie č. 1/20 13 

V súlade s ustanovením§ 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 

65/2013 zo dňa 28.5.2013 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s§ 14 ods. 2 písm. a) 
nasledovne: 
B v ' 'd k ezne vy1 av cy 
Funkčná klasifikácia Ekonomická Text Suma v eurách 

klasifikácia 
01116 Obce 611000 Tarifný plat - 400 
011 16 Obce 614000 Odmeny 400 
011 16 Obce 632001 Energie -170 
01 116 Obce 637001 Skolenie zamestnancov 170 
01116 Obce 632001 Energie -120 
0620 Spoločný stav. úrad 621-625 Odvody 120 
01116 Obce 632001 Energie -825 
0620 Rozvoj obce 637004 Všeobecné služby - preprava 825 

želez. konštrukcií 
01116 Obce 632001 Energie -1 115 
0840 Dom smútku 632001 Energie -90 
0640 Verejné osvetlenie 632001 Energie l 205 
08209 Kultúrny dom 632001 Energie -500 
0860 Polyfunkčná budova 633006 Všeobecný materiál 50 
0860 Polyfun.kčná budova 633004 Prevádzkové stroje 450 
0810 Sportové služby 632001 Energie -304 
0520 Nakladanie 632001 Energie 304 
s odpadovými vodami 
08205 Knižnice 632001 Energie -250 
0860 Polyfunkčná bud~v/ ·637004 Všeobecné služby - výsadba 250 

kvetín 
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K . ' l 'd k ap1ta ove vy · av y: 
Funkčná klasifikácia Ekonomická Text Suma v eurách 

klasifikácia 
081 O Rekreač.a šp.služby 717001 Realizácia nových stavieb - - 6 000 

telocvič1'í a 

09111 Predškolská výchova 717002 Rekonšt. modernizácia - slnečné 6 000 
kolektory 

B l Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 
V súlade s ustanovením§ 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením obecného zastupitel'stva č . 

65/20 13 zo dií.a 28.5.2013 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2 pism. b) 
nasledovne: 
Bežné príjmy 
Ekonomická klasifikácia: 314000 Grant od EVO reklama obch. mena + l 000 € 

Bežné výdavky 
Funkčná klasifikácia 

312001 Grant z Úradu vlády SR na Festival 
maďarskej národnostnej kultúry 

Ekonomická Text 
klasifikácia 

08209 Ostatné kultúrne služby 637002 Konkurzy a súťaže- Festival 
maďarskej národnostnej kultúry 

Kapitálové príjmy 
Ekonomická klasifikácia: 321 000 Grant na slnečné kolektory 600€ 
K 'ťl 'd k ap1 a ove vy av y 
Funkčná klasifikácia Ekonomická Text 

klasifikácia 
09111 Predškolská výchova 717002 Rekonšt. modernizácia- Slnečné 

kolektory 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 5 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 9 - Následná kontrola účtovných dokladov za 1. štvrt'rok 2013 

+ 2 000 € 

Suma v eurách 

3 000 

Suma v eurách 

6 000 

Hlavný kontrolór - vysvetlil poslancom, záznam sa píše vtedy ak neboli zistené žiadne nedostatky. 
Poznamenal, že pri kontrole zistil, že obci bol vrátený preplatok na elektrickej energií, ktorý patril 
Futbalovému klubu. Obec previedol preplatok na účet Futbalového klubu. Obec mala vrátiť preplatok 
VEZ. V budúcnosti to tak nemôže byť, Futbalový klub má nahlásiť zmenu čísla účtu. 

Obecné zastupiteľstvo sa má rozhodnúť, či bude zverejií.ovať výsledky kontrol na stránke obce. 
MUDr. Varga - každé zasadnutie je verejné, každý kto sa zúčastní môže byť informovaný ohľadom 
kontrol. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie Záznam hlavného kontrolóra zo dňa 23.5.2013 o následnej kontrole účtovných 
dokladov za l. štvrťrok 2013. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

masovanie: za 5 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, MUDr. Varga l 
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K bodu č. 10 - Správa výberovej komisie 
Predseda výberovej komisie prečítal nasledovné záznamy z prieskumu trhu: 

- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 15.5.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 

zeleniny a ovocia pre ŠJ. Z dôvodu, že predložené ponuky neboli úplné boli vylúčené obidve ponuky 
a prieskum trhu bol zrušený. 

- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo d1'ía 15.5.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podľa zák. č . 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 

mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň. Komisií boli predložené dve ponuky. Z dôvodu, 
neúplnosti jednej ponuky, komisia nepristúpila k vyhodnoteniu cenových ponúk lebo došla iba jedna 
platná cenová ponuka. Prieskum trhu bol zrušený. 
- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 15.05.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podl'a zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: dodávka 
mraziarenských výrobkov pre školskú jedáleň. Komisií bola predložená iba jedna ponuka a po 
otvorení obálky komisia zistila, že ponuka je neúplná. Z uvedeného dôvodu bol zrušený prieskum 

trhu. 
- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 15.05.2013: Vykonanie verejného 

obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: dodávka 
pekárenských výrobkov pre školskú jedáleň. Z dôvodu, že predložené ponuky neboli úplné preto 
obidve ponuky boli vylúčené a prieskum trhu bol zrušený. 
- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 15.05.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podl'a zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: dodávka 

cestovín pre škoískújedáleil. Vybratý záujemca je Hedan PLUS, s.r.o.Varichovská 2621/73, Trebišov. 

·· Záznam z prieslmmu trhu na predmet obstarávania zo dňa 15.05.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
potravín pre školskú jedáleň. Vybraný záujemca je INMEDIA, spol. s r.o. , Nám. SNP č. l l, Zvolen 
- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dt'ía 15.05.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: dodávka 
čistiacich potrieb pre Obec Vojany. Z dôvodu, že došla iba jedna platná ponuka prieskum trhu bol 
zrušený. 
- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 16.05.2013: Vykonanie verejného 

obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: dodávka 
kancelárskych potrieb pre Obec Vojany. Komisia nepristúpila k vyhodnoteniu cenových ponúk 
z dôvodu, že v stanovenom termíne bola odovzdaná iba jedna ponuka. Prieskum trhu bol zrušený. 

- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 28.05.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podl'a zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: zakúpenie 
kancelárskeho nábytku pre Obec Vojany. Vybratý záujemca je RIA NÁBYTOK, Čepeľ 68, Veľké 
Kapušany 

Starosta obce- obec osloví viac dodávateľov, ale oslovení dodávatelia nepredložia ponuky, potom sa 
musí vypísať nový prieskum a takto sa ťahajú veci. 

MUDr. Varga- vo výzve sa stanovia podmienky, ktoré sa majú splniť. Navrhuje osloviť dodávateľov 
z nášho regiónu. 

Hlavný kontrolór - nevidel výzvy ale ak zákon existuje, obec musí ho dodržať. Na niektorom 
zasadnutí bolo povedané, že bude určený človek, ktorý sa bude zaoberať výzvami. 
MUDr. Varga- na základe toho môže robiť aj Ing. Bajužík 

asledovnom návrhu uznesenia: 
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OZ a) l berie na vedomie 
l. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 15.5.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podľa zák. č. 2512006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
zeleniny a ovocia pre ŠJ. 
2. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 15.5.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podľa zák. č. 2512006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň 
3. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 15.05.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podľa zák. č. 2512006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
mraziarenských výrobkov pre školskú jedáleň 
4. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 15. 05. 2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podl'a zák. č. 2512006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
pekárenských výrobkov pre .í:kolskú jedáleň 
5. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 15.05.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podl'a zák. č. 2512006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
cestovín pre školskú jedáleň 
6. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 15.05.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podl'a zák. č. 2512006 Z.z. v zneni neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
potravín pre školskú jedáleň 
7. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 15.05.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podl'a zák. č. 2512006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
čistiacich potrieb pre Obec Vojany 
8. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 16.05.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podl'a zák. č. 2512006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
kancelárskych potrieb pre Obec Vojany 
9. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 28. 05.2013: Vykonanie verejného 
obstarávania podl'a zák. č. 2512006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Zakúpenie 
kancelárskeho nábytku pre Obec Vojany 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 1 Béreš, Jakub, Kark, , MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa l Franko 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s vít'azom 

a) Hedan PLUS s.r.o. Varichovská 2621173, Trebišov na dodávku cestovín pre školskú jedáleň. 
b) IN MEDIA, spol. s r.o. , Nám. SNP č. ll, Zvolen na dodávku potravín pre školskú jedáleň. 
c) RIA NÁBYTOK, Čepeľ 68, Veľké Kapušany na zakúpenie kancelárskeho nábytku pre Obec 

Vojany. Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

masovanie: za 4 / Béreš, Jakub, Kark, , MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa l Franko 

K bodu číslo ll - Právny rozbor- Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce 

JUDr. Dušan Szabó, právny zástupca obce vypracoval Právny rozbor na poskytovanie dotácií 
z rozpočtu obce. Rozbor tvorí prílohu zápisnice. Na základe toho má taký názor, že netreba vel'mi 

spresniť podmienky lebo zužujeme možnosti využitia finančných prostriedkov a nevidí dôvody na 
zmenu VZN. 

mavný kontrolór - nie je isté, že súkromne hospodáriaci roľník môže dostať dotáciu z rozpočtu obce. 
Pri kontrole vyúčtovania dotácií bol problémy. Prečítal časť právneho rozboru, že podmienkou 

dotácie je: žiadosť ž iadateľa s charakteristikou úlohy alebo akcie 
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a s kvantifikáciou nákladov využitia finančných prostriedkov. Ak písomná žiadosť neobsahuje 
uvedené záležitosti, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 2 nariadenia, je potrebné požiadať žiadatel'a, aby túto 
p ísomnú žiadosť doplnil v zmysle tohto ustanoveni a a až následne bola žiadosť predložená obecnému 

zastupiteľstvu. 

V obci sa žiadosti podávajú ale neobsahujú charakteristiku úlohy alebo akcie a kvantifikáciu nákladov. 
Žiadatelia majú predložiť aj rozpočet podľa ktorého sa použije dotácia a nie sú problémy pri 

vyúčtovaní. 

Starosta obce - obec môže poskytnúť dotáciu maximálne do výšky 5% bežných príjmov 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 
Hlavný kontrolór- aj k súčasným zmluvám by bolo vhodné priložiť rozpočet. 
Starosta obce- navrhuje, aby žiadosti boli podané 1.9. aktuálneho roka. 

MUDr. Varga - podľa uvedených pripomienok j e potrebná zmena VZN, na nasledujúce zasadtnutie 
obec vypracuje návrh a OZ bude o tom rokovať. 
Kark- Futbalový klub odkiaľ má vedieť, že koľko bude potrebovať na cestovné a diétu keď nevie 

dopredu s kým a kde bude hrať družstvo. 
Hlavný kontrolór - navrhuje zahrnúť do VZN aj to, aby sa nefotili doklady, ale umožniť obci 
nahliadnuť do účtovníctva žiadateľa . 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Právny rozbor - Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce zo dňa 22.05.2013 J UDr. 
Dušan Szabó, advokáta, 077 39 Král'ovský Chlmec . 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa 9 

K bodu číslo 12- SE, a.s. závod Vojany - Pozvánka 
Starosta obce prečítal pozvánku SE, a.s. závod Vojany na akciu Otvorená elektráreň , ktorá sa 

bude konať dňa 8.6.2013. Ako každý rok aj tento rok bude súťaž vo varení guľášu. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ a) berie na vedomie Pozvánku SE, a.s. závod Vojany 

b) poveruje predsedu kultúrnej komisie so zostavením družstva obce na túto akciu. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 13- Rôzne 
Starosta obce- informoval poslancov, že obci bola poskytnutá dotácia na opravu komunikácií vo 
výške 441 ,53 € . 

K bodu číslo 14- Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapisovateľka: Mária Fajdelová 

Overovatelia zápisnice: MUDr. Michal Varga 
Gabriel Franko 
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Štefan Czinke 

starosta obce 
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