
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

z desiateho zasadnutia Obecného zastupitel'stva Obce Vojany, konaného di'ía 24.07.2013 o 16.30 
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, právny zástupca obce, hlavný kontrolór obce, starosta obce 
a prizvaní hostia podl'a prezenčnej listiny, Mihalíková Katarína- riaditel'ka MŠ Vojany, Dargócziová 
Eleonóra -vedúca ŠJ Vojany, Ing. Lídia Kočišová - referentka Spoločného stavebného úradu Vojany. 
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program: 

l . Otvorenie 
2. Vol'ba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Informácia o národnom projekte" Inkluzívny mociP:l vzdelávania na predprimárnom stupni školskej 

sústavy" 
5. Stavebné úpravy MŠ Vojany 
6. Projekt: Futbalové ihrisko a šatne obce Vojany 
7. Zastrešenie obecného javiska 
8. Audítorská správa za rok 2012 
9. Správa výberovej komisie 
l O. Žiadost' o prenájom nebytového priestoru 
ll. Záver 

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

meškanie na dnešnom zasadnutí. Takisto Zoltán Kark sa ospravedlnil za meškanie na dnešnom 
zasadnutí. Nakoľko nadpolovičná väčšina poslancov je prítomných starosta obce vyhlásil zasadnutie 
za uznášaniaschopné. 
Starosta obce oboznámil poslancov s programom dnešného zasadnutia. Navrhol rozšíriť program 
o bod ll. - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín na projekt: III 
Vojanský festival, a o bod 12.- Zmluva o reklame - SE. a.s. 
Poslanec L. Jakub navrhol rokovať o bode 6 - Projekt: Futbalové ihrisko a šatne obce Vojany na 
dnešnom zasadnutí, ak dôjde poslanec Z. Béreš. MUDr. M. Varga pripomenul, že bolo povedané, že 
do programu treba zaradiť bod s názvom: Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany, nie len Správu 
výberovej komisie. G. Franko oznámil, že o 18.30 hodine musí odísť z dnešného rokovania. 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje rozšírený program zasadnutia obecného zastupitel'stva uskutočneného dňa 24júla 2013. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 5 l Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč, 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 Ladislav Jakub. 

Sta ros ta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: MUDr. Michal Varga a Ladislav Jakub. 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 
Poslanec L. Jakub prečítal uznesenia zo dňa 25.6.2013 od č. 71 po č. 82. 

- Hlavný kontrolór obce mal nasledovné pripomienky k uzneseniam: 
č. 74 - v rámci uznesení keď j e uvedená, že tvorí prílohu, tak aj tá príloha musí byť na web stránke 
obce Vojany 
č. 79 - sa opýtal, že kde obsahuje rozpočet obce sumu vo výške 22 000,00 € na výmenu strešnej 
krytiny na dome smútku Vojany. Upozornil, že rozpočet treba sledovať pred podpísaním zmluvy a až 
potom zmluvu podpísať. 
- Starosta obce uviedol, že nemá teraz k dispozícií spomínanú zmluvu a navrhol sa s tým zaoberať na 
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Hlavný kontrolór žiadal rozpočet dať do poriadku 
a rokovať o tom na naj bližšom zasadnutí OZ. 
č. 81 - uznesenie je platné keď hlasuje nadpolovičná väčšina poslancov a keď nebolo prijaté nebolo 
treba uznesenie napísať 

- JUDr. D. Szabó dodal, že poslanci keď sa o niečom rozhodujú má to byt' uvedené v zápisnici, lebo 
je to návrhom uznesenia aj keď to nie je prijaté. 
- Hlavný kontrolór dodal, že uznesenie bolo zrušené, ktoré nebolo prijaté. A dodal, že tak sa to malo 
napísať ako to odznelo na zasadnutí. 

Poslanec A. Lukáč prečítal uznesenia zo dňa 27.6.201 3 od č. 83 po č. 90. 
- Hlavný kontrolór mal nasledovné pripomienky k uzneseniam: 
č. 85 - žiadal napísať do uznesenia sumu aj slovom 
Ďalej oznámil poslancom, že pri kontrole splnenia uznesení poznačil uznesenia, že sú nesplnené, to je 
z toho dôvodu, že do dnešného dňa nie sú na web stránke obce Vojany. 
-MUDr. M. Varga uviedol k uzneseniu č. 90 že ak navrhovateľ uznesenia má podozrenie na nejakú 
nekalú eventuálne protiprávnu činnosť mal tieto skutočnosti oznámiť orgánom činným v trestnom 
konaní. Predseda výberovej komisie považuje toto uznesenie za dehonestujúce a diskriminačné. Ďalej 
uvádza, že nie je kompetentný prizvať členov OZ na zasadnutie výberovej komisie. Napriek týmto 
faktom od prijatia tohto uznesenia OZ už v spolupráci so starostom obce je toto uznesenie zo strany 
VK plnené. V el' a krát sa nedá dodržať tennín stanovený v uznesení , lebo komisia dostane materiál 
na vyhodnotenie večer a na druhý deií sa uskutoční schôdza, nemôže tri dni pred zasadnutím oznámiť 
členom OZ, že bude zasadnutie. Žiadal buď zrušiť, alebo doplniť uznesenie, že na rokovanie každej 
komisie budú pozvaní členovia obecného zastupiteľstva. 

- A. Lukáč dodal, že on nehovoril že niekto je podozrivý nikto nebol obvinený z ničoho . 

\ 

\\ 



- 3 -
- Starosta obce navrhol aby na zasadnutie každej komisie boli pozvaní všetci poslanci obecného 
zastupiteľstva. 

- Hlavný kontrolór dodal, že každé zasadnutie má byť verejné a každý sa môže zúčastniť na zasadnutí 
komisií pri OZ Vojany. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ meni uznesenie č. 90 zo dňa 27.6.2013 v nasledovnom znení: OZ ukladá predsedom všetkých 
komisií pri OZ Vojany, aby vyrozumeli starostu obce o termíne, čase a mieste zasadnutia komisie. 
Zároveň starosta obce oznámi termín zasadnutia všetkým poslancom. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 4- Informácia o národnom projekte "Inkluzívny model vzdelávania na 
predprimárnom stupni školskej sústavy" 

Starosta obce privítal na dnešnom zasadnutí riaditeľku materskej školy Vojany a odovzdal 
jej slovo : Riaditeľka, Katarína Mihalíková predniesla svoju správu o národnom projekte: 
"Inkluzívny model na predprimámom stupni školskej sústavy". Riaditeľka oznámila 
poslancom, že naša škôlka z 286 prihlásených škôl bola po splnení podmienok vybratá 
a zaradená do tohto národného projektu. Projekt je financovaný z prostriedkov 
pochádzajúcich z európskej únie a zo štátneho rozpočtu SR. Koordinátorom je Regionálne 
pracovisko Metodicko-pedagogické centrum Prešov. Projekt trvá od 1.9.2013 do 31.8.2015 
a sa skladá z troch častí: l. časť- novovytvorené pracovné miesto má obsadiť asistent 
rómskeho pôvodu, 2. čast' - samotná realizácia projektu MŠ v spolupráci s rodičmi 
(prednášky, exkurzie výlety s deťmi a s rodičmi (organizovať za dva roky lO krát), 3. časť: 
technická podpora aktivít národného projektu, získanie nenávratného finančného príspevku, 
MPC poskytne MŠ jeden didaktický balíček v hodnote min. l O 000,- € a balíček externých 
pomôcok v hodnote max. 2 700,- €. Tento nenávratný finančný príspevok sa stane majetkom 
obce podpisom zmluvy o prevode hnuteľného majetku. Majetok bude treba poistiť. 
V rámci zmluvy o spolupráci ( viď. prílohu ) zriaďovateľ sa zaväzuje vytvoriť rezervu 
finančných prostriedkov z vlastných zdrojov a v prípade potreby poskytnúť MŠ na 
preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy pedagogického asistenta a refundácie 
tejto mzdy. 
Po prerokovaní projektu poslanci mali nasledovné pripomienky: 
- G. Franko sa opýtal či už je vybratá osoba na funkciu asistenta. 
- Riaditeľka Materskej školy odpovedala, že áno je to Mária Tóthová, jej syn takisto 
navštevuje Materskú školu. 
- A. Lukáč pripomenul, že oznámenie o novovytvoreného miesta a prijatie asistenta do 
Materskej školy Vojany treba zverejniť. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
A l schval'uje Zmluvu o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu 

vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci národného projektu: " 
lnkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy " č. 
2013 _MRKII_PO _PO _299 s Metodicko-pedagogickým centrom, Bratislava. 

B l poveruje starostu obce s podpísaním tejto zmluvy 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 5- Stavebné úpravy MŠ Vojany 
V rámci tohto bodu poslanci obdržali materiál : Rozpočet na stavebné úpravy. Starosta obce 

informoval poslancov že stavebné úpravy hlavne sa týkajú sociálnych miestnosti , ktoré teraz slúžia pre 
učitel'ky MŠ. V tejto časti budovy je potrebné vyrovnať podlahu, vytvoriť nové miestnosti (2 sociálne 
miestnosti, predsieň), ktoré budú slúžiť pre osoby, ktoré navštevujú školskú jedáleň (žiaci, učiteľky 
CZŠ ), tým pádom sa vytvorí nový bočný vchod do budovy t.j. od šesťbytovej jednotky. Po vykonaní 
stavebných úprav školský dvor bude slúžiť iba deťom MŠ. Budú vymenené staré okná na plastové 
v počte 7 kusov a budú vymenené 3 dvere. 
- MUDr. M. Varga sa opýtal, že kedy sa otvára škôlka v novom školskom roku. 
-Riaditeľka Materskej školy odpovedala že 2. septembra 2013. 
-MUDr. M. Varga dodal, že je čas na vypísanie výberového konania na uvedenú stavbu. 
- Starosta obce informoval poslancov, že prácu určite nedokončia do tohto termínu, ale najprv vo 
vnútri budovy bude vytvorená provizórna stena, ktorá oddelí čast' od ostatných miestností aby bol 
zabezpečený bezporuchový chod MŠ a zároveň sa mohli vykonávať aj stavebné práce. 
- Starosta obce pripomenul, že sú práce, ktoré vieme urobiť svojpomocne aby sme ušetrili peniaze, 
nakoľko na budove chceme vymeniť aj 7 okien. Výmena okien stojí 2 013,73 €. 
Následne oznámil poslancom, že je potrebné vypísať prieskum trhu na stavebné úpravy. Celkové 
výdavky týchto prác budú vo výške cca 20 000,- €. 
-L. Jakub sa opýtal koľko okien a dverí je potrebné vymeniť celkom. 
- Starosta obce odpovedal, že naraz sa nedajú vymeniť všetky okná a dvere. Pokiaľ stavebné úpravy 
nebudú dokončené na pravej strane, t .j. od bytovky, dovtedy tá druhá časť budovy (strana vľavo od 
vchodových dverí) bude slúžiť pre deti a zamestnancov MŠ a ŠJ. 
- MUDr. M. Varga žiadal starostu aby pripravil rozpis čo chceme urobiť na budove, aké práce 
môžeme z toho urobiť sami a keď výška výdavkov j e do 20 000 ,- € j e možné vypísať verejné 
obstarávanie. 
- Starosta cbce oznámil poslancom, že v rozpočte toho roku výdavky na materskú školu sú vo výške 
6 000,- €, na školskú jedále r1 sú vo výške 4 500, - € , a kapitálové výdavky vo výške 2 400,- €. 
Spolu 12 900,- €. 
- Hlavný kontrolór obce uviedol, že žiada finančnú komisiu a starostu obce, aby preverili finančné 
prostriedky. On keď si spočítal výdavky na MŠ, výsledná suma mu vyšla na stavebné práce vo výške 
24 000,- €. Znova navrhol najprv urobiť zmenu rozpočtu a následne robiť ďalšie kroky. 
- Starosta obce, dodal že obec má na to peniaze, lebo prístavba kultúrneho dom toho roku sa nebude 
robiť, len treba presunúť fmančné prostriedky v rámci rozpočtu. V rámci kapitálových výdavkoch sú 
peniaze. 
- Hlavný kontrolór obce žiada aby bolo v uznesení, že obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce aby 
predložil zmenu rozpočtu na najbližšie zasadnutie . 
- MUDr. M. Varga dodal, že treba použiť peniaze, ktoré boli rozpočtované nie rezervný fond, čo 
povedal aj hlavný kontrolór. Treba vedieť čo chceme robiť a pripraviť zmenu rozpočtu. Nebude sa 
robiť kultúrny dom ani telocvičňa tohto roku. Verejné obstarávanie treba vypísať, dať do toho čo 
chceme urobiť, chceme aby už začal proces a keď je potrebné na budúci týždeň treba zvolať 

zasadnutie. Ešte raz navrhol špecifikovať čo urobíme vlastnými silami a čo nie, pripraviť zmenu a keď 
finančné prostriedky budú postačujúce schválime aj výmenu 7 okien. 
-Ing. L. Kočišová, referentka SPSÚ upozornila, že niečo sa už preinvestovalo do tejto budovy, je to 
cena 16 000, - € , ne že sa prevýši cena stavby. Táto stavba má jeden projekt a stavebné povolenie, 
aby sa nestalo to, že na tú istú stavbu bude vydané ďalšie stavebné povolenie. Ing. Kočíšová žiadala 
obecné zastupiteľstvo, aby dbalo nato, aby stavba išla podľa existujúceho projektu, nakoľko na konci 
sa musí skolaudovať. Na základe výkresu malo by sa robiť toho roku tol'ko, nakol'ko máme finančné 
prostriedky. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ žiada starostu obce pripraviť podklady a zmenu rozpočtu obce na Stavebné úpravy MŠ 
Vojany časť: vedľajší vstup a sociálne miestnosti a predložiť na najbližšie zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
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Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

Poslanec Zoltán Kark sa dostavil na dnešné zasadnutie. 

K bodu číslo 7 -Zastrešenie obecného javiska 
V rámci tohto bodu poslanci obdržali: Rozpočet na stavbu- Zastrešenie obecného javiska. 

Po prerokovaní tohto bodu poslanci jednohlasne dodali, že táto suma j e veľmi vysoká na túto 
stavbu. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje rozpočet stavby: Zastrešenie obecného javiska. Tvorí prílohu č. l tohto 
uznesenia. 

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

zdržal sa O 

Uznesenie nebolo schválené. 

K bod č. 8- Audítorská správa za rok 2012 
Poslanci obdržali : Dodatok správv audítora pre zastupiteľstvo obce Vojany. Zapisovateľka 
prečítala Výročnú správu obce Vojny za rok 2012, zo dňa 15.7.2013, vypracovanú Ing. 
Martou Nachtmannovou . Poslanci mali možnosť nahliadnuť do predloženej správy. 
Po prerokovaní tohto bodu poslanci nemali pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:97 
OZ berie na vedomie Audítorskú správu obce Vojany za rok 2012, zo dňa 15.7.2013, 
vypracovanú Ing. Martou Nachtmannovou, 072 34 Zalužice 358, SKA U č. 786 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu č. 9 - Správa výberovej komisie 
Predseda výberovej komisia MUDr. Michal Varga prečítal správy zo zasadnutia výberovej komisie 

konaného dňa 2.7.2013: 
l) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Dodávka pekárenských výrobkov pre školskú 
jedáleň pri MŠ Vojany v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojany . Po vyhodnotení 
prieskumu na základe určených kritérií víťazom sa stala : Júlia Tóbiášová Potraviny, 076 72 
Vojany 87 
2) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre 
školskú jedáleň pri MŠ Vojany v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce Vojany . Po vyhodnotení 
prieskumu na základe určených kritérií víťazom sa stala : Mäso Zemplín, a.s. Užhorodská 86, 
071 O l Michalovce 
3) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Dodávka kancelárskych potrieb pre Obec 
Vojany . Po vyhodnotení prieskumu na základe určených kritérií víťazom sa stala : MIPA 
Paulína Ľudovít, Ing. Stavbárov 3, 071 Ol Michalovce 
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4) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Dodávka mraziarenských výrobkov pre 
školskú jedáleň pri MŠ Vojany v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojany. Po vyhodnotení 
prieskumu na základe určených kritérií víťazom sa stala :Bidvest Slovakia, Jesenná, 080 05 
Prešov 
5) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Dodávka čistiacich prostriedkov pre Obec 
Vojany . Po vyhodnotení prieskumu na základe určených kritérií víťazom sa stala : Jana 
Drapáková DRAPAX, Vajanského 65,071 Ol Michalovce 
6) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Výroba, dodávka a montáž vstavaného 
kancelárskeho nábytku pre Obecný úrad vo Vojanoch. Po vyhodnotení prieskumu na základe 
určených kritérií víťazom sa stala : DJD Interiér & nábytok, Jozef Dudáš, 093 03 Kamenná 
Poruba 177 

Ďalej predseda výberovej komisie prečítal správy zo zasadnutia výberovej komisie konaného dňa 
17.7.201 3: 

l) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Dodávka zeleniny a ovocia pre školskú 
jedáleň pri MŠ Vojany v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce Vojany . Po vyhodnotení 
prieskumu na základe určených kritérií víťazom sa stala: Erika Doryová TIP TOP, 076 75 
Veľké Raškovce 
2) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Činnosť občasného stavebného dozora 
stavbys názvom: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany . Po 
vyhodnotení prieskumu na základe určených kritérií víťazom sa stala: Michal Da vala, J amá 
2043/12, 075 Ol Trebišov 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
Al berie na vedomie správu výberovej komisie zo dňa 2. 7.2013 na predmet zákazky: Dodávka 
pekárenských výrobkov pre školskú jedáleň pri MŠ Vojany v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Vojany 
B l poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s víťazom: Júlia Tóbiášová Potraviny, 076 72 
Vojany87 

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

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
A l berie na vedomie správu výberovej komisie zo dňa 2. 7. 2013 na predmet zákazky: Dodávka 
mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri MŠ Vojany v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Vojany 
B l poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s víťazom : Mäso Zemplín, a. s. Užhorodská 
86, 071 OJ Michalovce 

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

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 

\ \ 
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A l berie na vedomie správu výberove komisie zo dňa 2. 7. 20 l 3 na predmet zákazky: Dodávka 
kancelárskych potrieb pre Obec Voja 
B l poveruje starostu obce s podpís ním zmluvy s víťazom: MJPA, Paulína Ľudovít, Ing. 
stavbárov 3, 071 OJ Michalovce 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 p 
masovanie: za 6 l Franko, Jak b, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovn m návrhu uznesenia: 
oz 
Al berie na vedomie správu výberovej komisie zo dňa 2. 7.2013 na predmet zákazky: Dodávka 
mraziarenských výrobkov pre školsk jedáleň pri MŠ Vojany v zriaďovatel'skej pôsobnosti 
obce Vojany 
B l poveruje starostu obce s podpísam zmluvy s víťazom: Bidvest Slovakia, Jesenná 12, 080 
05 Prešov 

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

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
A l berie na vedomie správu výberovej komisie zo dňa 2. 7.2013 na predmet zákazky: Dodávka 
čistiacich prostriedkov pre Obec Vojany 
B l poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s víťazom: Jana Drapáková DRAP AX, 
Vajanského 65 071 OJ Michalovce 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 6 1 Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
Al berie na vedomie správu výberovej komisie zo dňa 2. 7. 2013 na predmet zákazky: Výroba, 
dodávka a montáž vstavaného kancelárskeho nábytku pre Obecný úrad vo Vojanoch 
B l poveruje starostu obce s vypísaním objednávky na víťaza: DJD Interiér & nábytok, Jozef 
Dudáš, 093 03 Kamenná Poruba 177 

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

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
Al berie na vedomie správu výberovej komisie zo dňa 17.7.2013 na predmet zákazky: 
Dodávka zeleniny a ovocia pre školskú jedáleň pri MŠ Vojany v zriaďovatel'skej pôsobnosti 
obce Vojany 
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B l poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s víťazom: Erika Doryová, TIP TOP 076 75 
Veľké Raškovce 

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

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: lOS 

oz 
Al berie na vedomie správu výberovej komisie zo dňa 17. 7. 2013 na predmet zákazky: činnosť 
občasného stavebného dozoru stavby s názvom: rekonštrukcia a modernizácia verejného 
osvetlenia v obci Vojany 
B l poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s víťazom: Michal Dava/a, Jarná 2043112, 
075 Ol Trebišov 

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. lO Žiadost' o prenájom nebytového priestoru 
V rámci tohto bodu boli predložené dve žiadosti o prenájom nebytového priestoru 

v Polyfunkčnej budove obce Vojany. Poslanci pripomenuli, že táto miestnosť slúži pre 
potreby spoločenských združení obce Vojany. Obecné zastupiteľstvo o tom prijalo už 
v minulosti uznesenie. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ ruší uznesenie č. 5 zo dňa l O. 2. 2009 o prenájme nebytového priestoru. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Uznesenie nebolo schválené. 

Nakoľko poslanec Z. Béreš ešte nie je prítomný starosta obce pokračoval v rokovaní: 

K bodu ll - III. Vojanský festival mad'arskej národnostnej kultúry 
Starosta obce informoval poslancov, že obci dnes bola doručená: Zmluvu o poskytnutí 

dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 365/2013 z Úradu vlády SR na 
podpis. Po prekovaní zmluvy poslanci súhlasili s jej podpísaním. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: lOS 
OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných 
menšín č. 36512013. Tvorí prílohu č. l tohto uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 12- Zmluva o reklame, SE, a.s. Mlynské nivy47, Bratislava 
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Starosta obce oboznámil pos lancov so Zmluvou o reklame, Slovenskej elektrárne, a.s 

Bratislava. Predmetom tejto zmluvy j e zabezpečenie reklamy objednávateľa formou 
propagácie obchodného mená a loga n a podujatí III. Vojanský festival maďarskej 

národnostnej kultúry. Za propagáciu obec dostane sumu vo výške 800,00 €. 
Poslanci jednohlasne súhlasili s podpísaním tejto zmluvy. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o reklame medzi SE, a. s. Mlynské nivy 47, 821 09 
Bratislava a Obcou Vojany. Tvorí prílohu č. l tohto uznesenia. 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 6 - Projekt: Futbalové ihrisko a šatne obce Vojany 
V rámci tohto bodu poslanci dostali materiál: Celková rekapitulácia nákladov stavby: " Futbalové 

ihrisko a šatne obce Vojany". Po prerokovaní tohto bodu mali nasledovné pripomienky: 

Poslanec Z. Béreš sa dostavil na dnešné zasadnutie. 

-Z. Kark pripomenul, že OZ schválilo v rozpočte obce sumu vo výške 75 000, - € na uvedenú stavbu, 
prečo nebolo vysvetlené projektantovi, že obec na túto stavbu má finančné prostriedky iba vo výške 
75 000,- € a na základe toho by mal vypracovať projekt. 
- Starosta obce odpovedal, že v rozpočte na túto stavbu za rok 2013 suma je vo výške 75 000,- €, za 
rok 2014 suma je vo výške a 35 000,-· €, a za rok 2015 suma je vo výške 15 000,- €. 
-z. Kark a F. Kaszonyi sa opýtali na cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie. 
-Ing. L. Kočišová vysvetlila poslancom, že každý projektant na základe štátnej normy robí projekt na 
stavby. Tento projekt je perfektne urobený, projektant za tie peniaze urobil svoju prácu. 

A. Lukáč opustil rokovaciu miestnosť odišiel zo zasadnutia. 

-Hlavný kontrolór obce pripomenul, že bolo by dobré keby sme mali človeka, ktorý tomu rozumie a 
povedal by nám približnú sumu stavby. 
- MUDr. M. Varga oznámil poslancom, že existuje Výzva na predloženie cenovej ponuky na 
poskytnutie služby -Predmet zákazky: Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany v ktorej je uvedené, 
že predpokladané investičné náklady stavebných prác sú vo výške 75 000,- €. Túto výzvu dostal 
každý uchádzač na základe čoho bolo treba predložiť cenové ponuky. Projektant, ktorý sa stál 
víťazom nám predložil túto cenovú ponuku, lebo za nižšiu cenu sa nedá zrealizovať táto stavba. 
Poslanec navrhol jednať s projektantom o stavbe. 
-Hlavný kontrolór obce dodal, že podľa neho nestačí také uznesenie, čo bolo prijaté dňa 30.4.2013 na 
sumu 9 600,- € pre projektanta. Opýtal sa, že čo obsahuje zmluva, ktorá bola podpísaná medzi obcou 
a projektantom. 
-Starosta obce odpovedal, že nemá pri sebe zmluvu musí sa na to pozrieť. 
-Ing. L. Kočišová konštatovala, že Výzva obsahuje, že obec má finančné výdavky vo výške 75 000,-€ 
na uvedenú stavbu. 
- MUDr. M. Varga treba jednať s projektantom, že čo sa dá urobiť za 75 000,- €, lebo 324 874,- € je 
veľmi veľa, nakoľko obec nemá toľko finančných prostriedkov. 
-Hlavný kontrolór obce navrhol, že najprv treba vypracovať projektovú štúdiu až potom vypracovať 
stavebný projekt. 
-L. Jakub navrhol, že treba jednať s projektantom za účastí dvoch poslancov. 
- Z. Béreš navrhol opýtať sa projektanta, že čo sa dá urobiť za 120 000,- € 

\ 



- l o-
- Starosta obce navrhol urobiť túto stavbu po častiach. Napríklad : l. rok - stavba, 2. rok - tribúna a 3. 
rok - spevnené plochy a sadové úpravy. 
- Ing. Kočišová dodala, že cena stavby musí byt' celková, ale je možné rozdeliť rozpočet na tri roky. 
Poslanci navrhli jednať s projektantom a tým pádom odročiť rokovanie o tomto bode na najbližšie 
zasadnutie. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ odročuje rokovanie o bode : " Futbalové ihrisko a šatne obce Vojany " na najbližšie 
zasadnutie obecného zastupiteľstva . Celková rekapitulácia nákladov stavby tvori prilohu č. l 
tohto uznesenia. 

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

proti O, zdržal sa O 

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

Zapisovateľka: Eva Móriková 

Overovatelia zápisnice: MUDr. Michal Varga :· ········ 

Ladi,lav Jakub ······· · ···~······ ..... 

Štefan Czinke 
starosta obce 
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