
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dľ1a 27.06.2013 o 18.30 
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 podľa prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 
zápisnice. 

Program: 

l. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Obci Vojany 
4. Pozvánka na exkurziu - KFŠ DELTA, s.r.o. 
5. Záver 

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

neúčasť . Starosta obce navrhol rozšírenie programu o bod Odmeny členom komisií za l. polrok 2013 
a poslanec Attila Lukáč navrhol rozšírenie programu o bod Pripomienky k verejnému obstarávaniu. 
Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje rozšírený programu zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 25júna 
2013 o body Odmeny členom komisií za l. polrok 2013 a Pripomienky k verejnému obstarávaniu. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 2- Voľba návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Ferdinánd Kaszonyi a Attila 

Lukáč. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'tlje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ferdinánd Kaszonyi a Attila Lukáč. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 61 Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga / 

proti O, zdržal sa O 

1 



K bodu číslo 3- Modemizácia a rozšírenie kamerového systému v Obci Vojany 
Starosta obce informoval poslancov, že jed11al s odbomíkom na montovanie kamerového 

systému a na základe získaných informácií Bračok vypracoval 4 varianty na modernizáciu a rozšírenie 
kamerového systému. Tieto varianty obsahujú rozloženie a uhol záberu kamier. 

JUDr. Szabó - oboznámil poslancov so zmluvou č.50/20 1 3 zo diía 6.6.2013 o poskytnutí dotácie zo 
štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie krimi nality - Modernizácia 

a rozšírenie kamerového systému. 
Na základe schváleného rozpočtu štát poskytne dotáciu vo výške 5 000 eur na nákup kamier. To 
znamená, že obec musí kúpiť kamery minimálne za 5 000 eur. Prácu a vedenie musí hradiť obec. 

Spolufinancovanie musí byt' minimálne 20%. 

Starosta obce - OZ sa musí rozhodnúť ktorú verziu bude realizovať. Na predložených návrhoch 
zelené kruhy predstavujú existujúce kamery a modré trojuholníky nové statické Full HD kamery. 
Kamery budú fungovať na princíp podobný ako WIFI. 
MUDr. Varga - systém nebude fungovať keď bude búrka, kamery musia byť umiestnené tak, aby im 

nič nebolo v ceste. 
Bračok - navrhované kamery sú kvalitné a výrobca zaručuje kvalitu signálu. 

Kaszonyi - podl'a neho najlepšia je variant C 
MUDr. Varga - navrhuje vymeniť jestvujúce kamery pri obecnom úrade a kostolom na otočné Full 
HD kamery najlepšie s infra a existujúce dať k novému futbalovému ihrisku a na koniec niektorej 

cesty. 

Bračok - odbomík neodporúča infra kamery lebo kvalitný obraz zaručujú iba na 20 m. V noci dá 
ostrejší obraz stabilne uložená kamera. 
Lukáč - podl'a neho je zbytočné umiestniť štyri kamery pred kostol. 
Bračok- keď viac kamier bude zaznamenávať pohyby Je ·:äčšia pravdepodobnosť na identifikáciu 

osôb. 
MUDr. Varga - určite budú vidieť na seba jednotlivé routery? Navrhuje dať pred kostol otočnú Full 
HD a koniec ulici pri pošte dať pevnú kameru a tak isto pevnú na križovatku. Navrhuje rozšírenú 
variantu A. 

Bračok - zhotovíte!' nájde najvhodnejšie miesto na umiestnenie zariadení, aby komunikovali bez 
problémov. 

Jakub - navrhuje umiestniť Full HD kamery a ešte jednu k novému futbalovému ihrisku. 
Kark - navrhuje vymeniť štyri jestvujúce kamery na Full HD kamery a ešte jednu novú k futbalovému 
ihrisku a ak bude potrebné neskôr môže obec zaobstarať nové. Takto obec splní zmluvu lebo vymení 
štyri jestvujúce na nové a plus namontuje jednu k ihrisku. 

Bračok- v tom prípade treba natiahnuť vedenie k ihrisku. 

Franko - navrhuje znížiť počet pri kostole, zbytočná je kamera ktorá bude sledovať most a ešte jednu 
zobrať od ihriska a bez tých dvoch kamier navrhuje variant C. 

Kar k - korektné by bolo keby odbomík prišiel na zasadnutie OZ a informoval poslancov. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
a) OZ schval'uje variant C maximálna cena do 15 000 s DPH Návrh rozmiestnenia bezpečnostných 
kamier tvorí prílohu uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 4- Pozvánka na exkurziu - KFŠ DELTA, s.r.o. 
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Starosta obce infonnoval poslancov o pozvánke KFŠ DELTA, s.r.o. na exkurziu do Moldavy 
nad Bodvou dňa 03.07.2013. 

MUDr. Varga - nezúčastní sa exkurzií a ospravedlnil sa kvôli iným povinnostiam a opustil rokovaciu 

miestnosť. 

Kar k- raz sme povedali, že nechceme ich závod, tak ne ideme ani na exkurziu. 
Lukáč- nemôže ísť 
Kaszonyi - nemôže ísť v stredu 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie informáciu starostu o pozvánke KFŠ Delta s.r.o. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Franko Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 5- Odmeny členom komisií 

Starosta obce oznámil poslancom, že uznesenie číslo 81 zo dľla 25.6.2013 o odmene členom 

komisií na L polrok 2013 vetuje. Informoval poslancov o platnosti smerníc o odmei'íovaní poslancov k 
27.3.2013 a od 27.3.2013. 
JUDr. Szabó - obecné zastupiteľstvo nemá hlasovať znova o odmenách lebo už raz schválili zásady 
odmeňovania. Ak tieto zásady sú nevyhovujúce treba ich zmeniť ale nie je možné ich zmeniť spätne. 
Jakub - žiada uviesť do zápisnice, že podľa neho hodnotenie nebolo spravodlivé. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ ruší uznesenie č. 81 zo dňa 25.6.2013 ktorým neschválilo odmeny členom j ednotlivých komisií za 
l.polrok 2013. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

lllasovanie: za 5 l Franko Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, l 
proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 88 
OZ schvaľuje zmenu zásad odmeňovania členov komisií OZ Vojany zo dá 26.3.2013 a to nasledovne: 
Článok II. Ods. l znie nasledovne: členom komisie OZ vo Vojanoch sa poskytuje mesačná paušálna 
odmena vo výške 2,66% z priem mes. mzdy v NH. 
Vypúšťa sa z čL II ods. 2 a odsek 3 a 4 sa prečísluj e na odsek 2 a 3. 

Tieto zásady nadobudnú účinnosť l . 7.2013. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

lllasovanie: za 5 l Franko Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, l 
proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje zmenu zásad odmei'íovania poslancov OZ Vojany zo dňa 26.3.2013 a to nasledovne: 
Z článku II. sa vypúšťa ods. 3 a 4. 
Tieto zásady nadobudnú účinnosť 1.7.2013. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 5- Pripomienky k verejnému obstarávaniu 
Lukáč- členovia výberovej komisie otvárajú obálky doručené do vypísaných verejných obstarávaní 
a prieskumov trhu a okrem členov komisie nie je prítomný nikto . Navrhuje ako, proti korupčné 
opatrenie, aby komisia otvárala obálky za účasti nadpolovičnej väčšiny poslancov. 
Starosta obce - podľa zákona zástupcovia firiem prihlásených do súťaží sú vyrozumení a môžu byť 
prítomní pri otváraní obálok 
Jakub - nevidí problém v tom, ak výberová komisia bude rozšírená a navrhuje aby tento bod bol 
odročený na ďalšie zasadnutie OZ. 
Kark - predseda nech pozve poslancov a obálky sa budú otvárať za ich účasti. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ ukladá výberovej komisií pri OZ Vojany, aby písomne vyrozumel všetkých poslancov OZ o 
otváraní obálok- súťažných návrhov najmenej tri dni pred ich konaním. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

Franko - k l. 7.20 13 sa vzdáva funkcie predsedu kultúrnej komisie. 

K bod u číslo 6 - Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapisovateľka: Mária Fajdelová ----~---··· ~ 
O l. ' . . F d. ' dK . ~ verovate 1a zap1smce: er man aszony1 ·······\v················ 

Attila Lukáč ··· · ··· ~7······ ··········· 

~---~~ 
Štefan Czinke 
starosta obce 
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