
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dt'ía 25.06.2013 o 17.00 hodine 
v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom obce podľa § 13 
ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Prítomní: 

Poslanci obecného zastupiteľstva a prizvaní podl'a prezenčnej listiny, Ing. Dana Betáková. Prezenčná 
listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program: 

l . Otvorenie 
2. Volba návrhovej komisie 
3. Projekt: "Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov v obci Vojany" 
4. Kontrola uznesení 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vojany k záverečnému účtu obce Vojany za rok 2012 
6. Správa finančnej komisie 

7. Záverečný účet obce Vojany za rok 2012 
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 2. polrok 2013 
9. Správa výberovej komisie 
10. Správa kultúrnej komisie 
l l. Vyhodnotenie jednotlivých komisií pri OZ Vojany za l . polrok 2013 
12. Záver 

K bodu číslo 1- Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a oznámil poslancom, že Zoltán Béreš ospravedlnil svoju 

neúčasť. Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 
Navrhol doplniť bod Rôzne pred č. 12 a bod č. 13 Záver 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 71 
OZ schvaľuje rozšírený program zasadnutia obecného zastupitel'stva uskutočneného dňa 25júna 2013 
o bod Rôzne. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 l Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2- Voľba návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Zoltán Kark a Ladislav Jakub . 
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Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návr·hu uznesenia: 72 
OZ schval'uje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Zoltán Kark a Ladislav Jakub. 
Výsledok hlasovania : prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 l Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 3 - Projekt: "Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov 

a chodníkov v obci Vojany" 

Ing. Dana Betáková oboznámila poslancov s prepracovaným projektom na rekonštrukciu 
jestvujúcich odvodňovacích rigolov a chodníkov na pravej strane cesty. Dlažba z chodníka sa vyberie, 
tam kde sú vstupy a vjazdy budú sa betónovať inde dlažba bude uložená do vybrovanej štrkodrvy, 
záhonový obrubník sa vymení a uloží sa do dvojnásobného betónu. Medzi domom č . 6 a 16 stojí voda, 
rigol treba vyspádovať a posunúť o 50 cm k ceste. Treba vybrať priepust a uložiť novú rúru 

a vyspádovať a uložiť nové betónové čelá. Výška nákladov bez DPH je 60 029 eur a s DPH 72 035 

eur. 
MUDr. Varga- priepust pod cestou sa vyberie vonku a všetko bude posunuté ďalej? 

Ing. Dana Beláková- áno aby voda mohla odtiecť na druhú stranu 
Lukáč - pamätá sa že bola reč o tom, že na ulici železničnej budú chodníky dokončené. Toho roku už 
nebudú dokončené? 
Starosta obce - toho roku to nebude opravované sú časti, ktorých oprava dôležitejšia. 
Jakub- každý vchod bude vybetónovaný a všade budú vymenené rúry pod mostíkmi? Podľa neho 
celú dlažbu treba uložiť do betónu. 
Starosta obce - Nie to je podstatné či dlažba bude uložená do betónu alebo nie ale dôležité je aby 
obrubníky boli poriadne spevnené. Obrubníky držia celý chodník preto je navrhovaný dvojitý betón. 
Na základe vypracovanej PD bude vypísané verejné obstarávanie. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 73 
OZ berie na vedomie informáciu projektantky, Ing. Dana Betáková, Humenné, o projekte: 
" RekonšJrukcia a údržbajesJvujúcich odvodňovacích rigolov a chodníkov v obci Vojany" 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

lllasovanie: za 6 1, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 
OZ schvaľuje projektovú dokumentáciu " Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov 
a chodníkov v obci Vojany"zo dňa 27.6.2013 vypracovanú Ing. Dana Betáková, Humenné. PD tvorí 
prílohu uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

masovanie: za 5 1, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga l 
proti l Lukáč, zdržal sa O 

K bodu číslo 4- Kontrola uznesení 

Poslanec Franko prečítal vynesené uznesenia na predchádzajúcom zasadnutí od č. 58 po 70. 
Všetky uznesenia sú splnené. 
mavný kontrolór - uznesenia sú platné 14 po zverejnení na internetovej stránke. 

K bodu č. 5- Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vojany k záverečnému účtu obce Vojany za 
rok2012 

Hlavný kontrolór - Stanovisko bolo rozoslané poslancom pred zasadnutím. Obec nemá úver, rok bol 
uzavretý s prebytkom. V stanovisku spomenul, že sociálny fond bol použitý iba na príspevok na 
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stravu a vo fonde ostalo vel'a peiíazí. Inak nemá výhrady voči záverečnému účtu a navrhuje ho 

schváliť bez výhrad. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 74 
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vojany k záverečnému účtu obce Vojany za 
rok 2012 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 6 l Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 6 - Správa finančnej komisie 
Predseda finančnej komisie prečítal zápisnicu finančnej komisie a komisia navrhuje schváliť 

záverečný účet na rok 2012 bez výhrad. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia : 75 
OZ berie na vedomie Správu finančnej komisie zo dňa 21.06.2013 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 7- Záverečný účet obce Vojany za rok 2012 

Ekonómka obce prečítala výrok audítora k záverečnému účtu. 

Sta rui>ta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 76 
OZ Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Vojany za rok 2012 bez výhrad. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 l Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 8 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 2. polrok 2013 

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 bol doručený poslancom a tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:77 
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 2. polrok 2013 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 l Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 9 - Správa výberovej komisie 

Predseda výberovej komisie prečítal záznam z prieskumu trhu podl'a zák. č. 25/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov zo dňa 20.6.2013 na predmet zákazky: Výmena strešnej krytiny a odstránenie 
havarijného stavu na jestvujúcom vodovode na dome smútku Vojany. 
Úspešným uchádzačom sa stal Attila Híres - Stavebná činnosť, P.O. Hviezdoslava 25/20 Vel'ké 
Kapušany s obstarávacou cenou 21 541 ,82 eur s DPH. 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 78 

a) OZ berie na vedomie Správu výberovej komisie zo dňa 20.6.2013 na predmet zákazky: Vý mena 
strešnej krytiny a odstránenie havarijného stavu na jestvuj úcom vodovode na dome smútku Vojany " 
b) poveruje starostu obce s podpísanim zmluvy s víťazom Attila Híreš - Stavebná činnosť P. O 

Hviezdoslava 25120Vel'ké Kapušany. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 l Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

Hlavný kontrolór - komisie OZ sú poradným a kontrolným orgánom, v tomto prípade je výkonným 

orgánom, menšie obstarávanie môže robiť obec bez komisie. 

K bodu č. 10 - Správa kultúrnej komisie 
Predseda kultúrnej komisie prečítal zápisnicu kultúrnej komisie a informoval poslancov, že 

družstvo obce na Open plant získalo 3. miesto vo varení guľášu. Komisia zostavila program III. 

Vojanského festival maďarskej národnostnej kultúry a rozpočet akcie. 
MUDr. Varga - navrhuje zavolať spevácky zbor z Velkých Kapušian a Krišovskej Lieskovej. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 79 

OZ berie na vedomie Správu kultúrnej komisie zo dňa 5.6.2013 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo ll- Vyhodnotenie jednotlivých komisií pri OZ Vojany za l. polrok 2013 
Zástupca starostu podľa predložených správ a zápisrúc vyhodnotil činnosť jednotlivých 

komisií. Na základe Zásad odmeňovania členov komisií OZ a Zásad odmeňovania poslancov OZ 

Vojany výška odmeny predsedu komisie je 5,3% z priemerného platu v NH v roku 2012 tj. 42,66 € 
na jedno zasadnutie a výška odmeny člena komisie je 2,66% z priemerného platu v NH v roku 2012 

tj . 21,41 € na jedno zasadnutie. Výška odmeny jednotlivých členov je nasledovná: 

Komisia Clenovia Počet zasadnutí Odmena Spolu za komisiu 
Sportová Zoltán Béreš - predseda 4 170,64 

MUDr. Michal Varga - člen 4 85,64 

Zoltán Kark - člen 4 85,64 
Alexander Kanócz - člen 4 85,64 

Ferdinánd Kaszonyi - člen 4 85,64 513,20 

Výberová MUDr. Michal Varga- predseda 8 341,28 
Ing. Lidia Kočišová - člen 8 171,28 
Ladislav Jakub - člen 8 171,28 683,84 

Finančná Ladislav Jakub - predseda 2 85,32 
MUDr. Michal Varga - člen 2 42,82 

Zoltán Béreš - člen 2 42,82 
Zuzana Gyureová - člen 2 42,82 213,78 

Kultúrna Gabriel Franko - predseda 6 255,96 
Anna Franková -člen 6 128,46 
Mária Fajdelová- člen 6 128,46 
Ján Juhász- člen 6 128,46 
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Ida Bračoková - člen 6 128,46 769,80 

Požiarna Ferdinánd Kaszonyi- predseda 2 85,32 
Ladislav Jakub - člen 2 42,82 

Zoltán Béreš - člen 2 42,82 

Ján Juhász- člen 2 42,82 

Ladislav Mórik - člen 2 42,82 256,60 

Poriadková Zoltán Kark - predseda 3 127,98 

Gabriel Franko - člen 3 64,23 

Attila Lukáč - člen 3 64,23 
Attila Jónáš - člen 3 64,23 
Zoltán Csengeri - člen 3 64,23 384,90 

Jakub - komisie môžu písať toľko zápisníc koľko chce, nie je dobré hodnotiť činnosť podl'a počtu 
zápisníc. Doteraz bolo dobré tak, že každý dostal rovnakú odmenu. Teraz sa nevedia dohodnúť na 
odmene. 
Kar k- starosta mal v dostatočnom časovom predstihu upozorniť predsedov, že majú odovzdať správu. 
Lukáč - prečo má zasadať poriadková komisia ak nie je podnet. 

Jakub- treba zmeniť zásady odmeňovania poslancov a komisií OZ 
MUDr. Varga - kto má lepšie nápady nech dá návrh a zásady sa zmenia 
Statosta obce - komisie majú podporiť prácu starostu a obce. Napríklad športová komisia sa nemá 
zaoberať iba futbalom ale so všetkými športovými aktivitami v obcí. 
Lukáč- každá komisia má mať plán činnosti. 

Kaszonyi- nevie každá komisia urobiť plán. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 80 
OZ schvaľuje odmeny členom jednotlivých komisií za l. polrok 2013 v súlade so Zásadami 
odmeňovania členov komisií Obecného zastupitel'stva Vojany. PRíLOHA 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 2 l Kaszonyi, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa 4 Franko, Jakub, Kark, Lukáč, 

K bodu číslo 13 - Rôzne 

Kamerový svstém 
Starosta obce - informoval poslancov, že obci bola schválená dotácia na rozs1renie 

a rekonštrukciu kamerového systému vo výške 5000 eur. Predložil poslancom tri varianty na 
rozmiestnenie kamier s návrhom rozpočtu. 
Kark -tento materiál mal starosta predložiť OZ pred podaním projektu. V rozpočte je iba 9 000 eur 
a v preložených návrhoch je cena s DPH 26 až 28 tis. eur. Je obrovský rozdiel medzi rozpočtovanými 
prostriedkami a predloženou predbežnou kalkuláciou. Už by sme mohli s takými vecami skončiť. 

Starosta obce - rozpočet nevieme dopredu stopercentne spraviť 

Jakub - takú rekonštrukciu treba urobiť na akú máme peniaze. 

MUDr. Varga - najvyššiu položku tvorí sieťová infraštruktúra a nie kamery, rozvod bol navrhovaný 
podľa strategických bodov 

Jakub - peniaze dávame na kamery namiesto toho aby sme riešili dôležitej šie veci v obci napr. 
v škôlke treba vymeniť okná a vchodové dvere. Obecný dom nie je v poriadku, zeleň nie je všade 
udržiavaná- pri novom chodníku nie je vykopaná burina. 

s 



Hlavný kontrolór - ceny sú uvedené bez DPH, ak niekto plánuje investíciu na sumu x a dostanie nižšiu 
dotáciu spravidla sa dá prepracovať projekt a rozhodnúť sa čo je najdôležitejšie čo sa bude realizovať. 

Jakub- existuje kamerový systém aj bez vedenia, treba sa informovať u odbomíkov. 
Starosta obce - keď je podaný projekt na ktorý je schválená dotácia tak ten projekt treba dodržať. 
MUDr. Varga- také kamery treba montovať, kde je možné vidieť aj detaily a aj v tme je spoznať 
tváre l'udí. 
Jakub - kamery treba umiestniť iba tam, kde je to potrebné 
Kaszonyi - podľa neho treba vymeniť iba štyri existujúce na modemejšie a o ostatných sa treba 

rozhodnúť neskôr. 
Starosta obce- kamery sú potrebné a treba namontovať také ktoré dávajú kvalitný obraz 
Kaszonyi - futbalové ihrisko treba ohradiť lebo v každej obci sú ohradené a bez povolenia nemôže tam 
vstúpiť nikto 
Kark - do projektu sa mala dať vyššia suma a možno by bola aj schválená dotácia vyššia, aká suma 
bola žiadaná? 
Hlavný kontrolór - projekt bol podaný na 17 tis. eur so spolufmancovanim 20%. Ak neschválili 
celkovú sumu obec môže znížiť rozsah projektu. Treba upraviť projekt 
MUDr. Varga - obec už zažila taký prípad, že nedodržala projekt a musela zaplatiť z vlastných 
zdrojov 
Kar k- treba sa pozrieť aký výnos priniesol kamerový systém obci a aký ešte prinesie. Kto vypracoval 
tieto varianty? 
Starosta obce- Ing. Bajužík 
Hlavný kontrolór - jednotlivé varianty sa líšia iba kvalitou kamier, na druhej strane je rozdiel v 
demontáži kamier. 
Starosta obce - treba sa rozhodnúť akú sumu chceme investovať 
MUDr. Varga - najprv sa treba rozhodnúť či potrebujeme 4 kamery 
JUDr. Szabó - obec sa már rozhodnúť aké kamery chce kúpiť lebo kamery existujú v rôznych cenový 
reláciách a kvalitách. 
Hlavný kontrolór - projekt sa má realizovať do konca roka, nemusí sa rozhodnúť dnes majú na to pol 
roka. 
Kark - za tol'ké peniaze a za taký prínos obec kamery nepotrebuje. 
Starosta obce - ak dnes nebude rozhodnuté bude zvolané nové zasadnutie na štvrtok. 
Kark - ani vo štvrtok nebude viac informácií iba ak sa preverí u poskytovateľa dotácií 
a u dodávatel'ov kamier. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 81 
OZ odročuje rokovanie o projekte Modernizácia a rozšírenie kamerového systému 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Žiadost' o prenájom - starosta prečítal žiadosť Natálií Nagyovej o prenájom priestorov pri pošte za 
účelom zriadenia kaderníctva. 

Kark- treba vypočítať výšku nájomného a teba jej oznámiť nech sa rozhodne či bude mať záujem, 
JUDr. Szabó - na prenájom treba vypísať verejné obstarávanie 
Hlavný kontrolór - starosta iba informoval zastupiteľstvo o podanej žiadosti, program zasadnutia má 
byť uzavretý tri dní pred konaním OZ. 

MUDr. Varga - navrhuje, aby na každom zasadnutí bol zaradený do programu bod Správa komisií a 
ak predsedovia majú správy tak v rámci toho bodu informujú OZ 
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MUDr. Varga - ako stojíme s verejným obstarávaním na verej né osvetlenie, už je vo vestníku? 
Starosta obce - boli opravené nezrovnalosti a vyzerá tak, že môže byť zverejnené vo vestníku. 

K bodu číslo 12- Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapisovateľka : Mária Fajdelová 
~l ...... .?!!.~ .... ....... . 

Overovatelia zápisnice: Zoltán Kark .. ./ .. .............. ..... . 
Ladislav Jakub ...... . ........... ....... . 
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starosta obce 
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