
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupitel'stva Obce Vojany, konaného di1a 31.07.2013 o 18.00 
hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo V oj anoch. 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 podl'a prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 

zápisnice. 

Program: 

l. Otvorenie 

2. Vol'ba návrhovej komisie 
3. Stavebné úpravy a modernizácia MŠ Vojany časť: Vedľajší vstup a sociálne miestnosti 

4. Záver 

K bod u číslo l - Otvorenie 
::~arosta obce privítal prítomných a skonštatoval, že poslanci sú prítomní v plnom počte. 

Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje programu zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 31. júla 2013 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 7 l Béreš, 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 Béreš a Gabriel Franko. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Zoltán Béreš a Gabriel Franko. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

masovanie: za 7 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč MUDr. Varga, l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 - Stavebné úpravy a modernizácia MŠ Vojany čast': Vedľajší vstup a sociálne 
miestnosti 

Starosta obce informoval poslancov, že na základe požiadavky obecného zastupitel'stva bol 

vypracovaný nový rozpočet stavby: Stavebné úpravy a modernizácia MŠ Vojany časť: Vedl'ajší vstup 

a sociálne miestno ti, ktorý bol rozoslaný poslancom. Rozpočet bol spracovaný v programe Cenkros. 

l 



Lukáč - na poslednom zasadnutí bolo povedané, že búracie práce urobia pracovníci v rámci 
aktivačných prác a tým pádom môže byť rozpočet aj o dva tisíc eur nižší. Ako je možné, že 
prepracovaný rozpočet je skoro rovnaký ako predchádzajúci. 
Híres - nový rozpočet obsahuje iba tie búracie práce, ktoré nemôžu urobiť pracovníci aktivačnej 
činnosti lebo vyžadujú odborný prístup ale do rozpočtu boli doplnené nové položky ako plastové okná 
a dvere. 
Lukáč- pri dokončených akciách nikdy nevidel súpis skutočne vykonaných prác. 
Hires - ku každej faktúre je priložený súpis vykonaných prác s názvom čerpanie rozpočtu, keď 

položka nebola v rozpočte nemôže byť vyfakturovaná a ide o práce naviac ktoré musia byť ošetrené 
dodatkom. 
Jakub- doteraz obec bola spokojná s vykonanými prácami. 
MUDr. Varga - tento rozpočet je len podklad k vypísaniu verejného obstarávania a je vypracovaný 
v Cenkrose čo je softvér pre oceňovanie stavebnej výroby a jednotný pre každého. 
Starosta obce - zmena rozpočtu bude vypracovaná na nasledujúce zasadnutie. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje vypísanie verejného obstarávania na základe predloženého rozpočtu na akciu: Stavebné 

úpravy a modernizácia MŠ Vojany časť: Vedl'ajši vstup a sociálne miestnosti. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

masovanie: za 5 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, l 
proti O, zdržal sa 2 /Lukáč, MUDr. Varga l 

Béres- v poslednom období bolo veľa krádeží v obci dobre by bolo zriadiť obecnú políciu 
Lukáč - rozmýšľame o obecnej polícií ale obec nemá peniaze na to, aby zamestnala troch ľudí ktorí by 
kosili v obci. Teraz kosia traja v rámci aktivačných prác a títo pracovníci nedostali ani pracovné 
oblečenie. 

Kaszonyi - podľa neho bolo by viac ľudí, ktorí by vedeli kosiť, ale nechcú radšej pokazia kosačky 
Czinke - chlapci dostali kopačky, montérky a dostávajú aj vodu. Aktivačná činnosť bola zriadená 
preto, aby nezamestnaní pomáhali obciam a vykonávali jednoduché nenáročné práce. 

K bodu číslo 4 - Záver 

Zapisovateľka: Mária Fajdelová 
/Íd h; .............. .. · ........... .. 
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