
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

Z ÁPIS .N I CA 

Z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného di1 a 03 .l 0.2013 o 17 .OO 
hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom obce podľa 
§ 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č . 36911990 Zb. o obecnom zriadení. 

Prítomní: 

Poslanci obecného zastupiteľstva a prizvaní podl'a prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 
zápisnice. 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Stavebné úpravy a modernizácia MŠ Vojany časť - Vedl'ajší vstup a sociálne miestnosti -
preberanie stavby 
S. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia uznesení prij atých v roku 2010 
6. Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 
7. Dodatok č. l k Mandátnej zmluve zo dňa 2.S.2013 
8. Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
9. Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat na území obce, Karanténna stanica a útulok TD, s.r.o. 
Košice 
10. Ponuka VSE a.s. Miynská 31, Košice 
ll. Záver 

K bodu číslo l - Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanci Gabriel Franko 

a Ferdinád Kaszonyi ospravedlnili svoju neúčasť. Starosta obce vyhlásil zasadnutie za 
uznášaniaschopné. 
MUDr. Varga navrhol, presunúť bod č. 8 namiesto bodu č. 3 a bod č. 3 presunúť namiesto bodu č. S 

a ostatné body budú nasledovať podľa programu. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného di:Za 03.októbra 

2013. 

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

proti O, zdržal sa O 

•1 

1 
.)"-v 



K bodu č ís l o 2- Voľba návrhovej komi ie 

Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Zoltán Béres a Zoltán Ka rk . 

Starosta obce d al hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje návrhovú komisiu v nasledovnom zloženi: Zoltán Béres a Zoltán Kark. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 3 Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 

Predseda výberovej komisie prečítal záznam z prieskumu trhu zo dňa 19.9.2013 na predmet 
zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany, verejné obstarávanie bolo 
zrušené z dôvodu, že súťažné podklady v časti - Opis predmetu zákazky, technické špecifikácie 
a podporné podklady (výpočet osvetlenia) boli uchádzačom spochybnené. Komisia odporúča 

verejnému obstarávateľovi vyhlásiť nové obstarávanie tak, aby: súťažné podklady boli spracované 
podľa § 34 ods. l zákona o verejnom obstarávaní a aby boli zadefmované jednoznačne a úplne a aby 
bolo nestranné s uvedením všetkých okolností, ktoré budú dôležité na vypracovanie ponuky 
a dokladov v rámci predkladania ponuky. Teclmické požiadavky a špecifikácia predmetu zákazky 
musí byť vypracovaná do takých podrobností, aby ponuky boli vzájomne porovnateľné ponuky, ktoré 
umožnia komisii na vyhodnotenie hodnotiť ponuky v súlade so zákonom a podľa stanovených kritérií. 
Starosta obce - oprávnená osoba navrhuje konzultovanie s projektantom a bude vypísané verejné 
obstarávanie. 

Predseda výberovej komisie prečítal záznam z prieskumu trhu zo dňa 2.9.2013 na predmet 
zákazky: Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich rigolov a chodníkov v obci Vojany - víťazným 

uchádzačom sa stal Attila Híres, stavebná činnosť , P.O.H 25/20 Veľké Kapušany s obstarávacou 
cenou 60 210,21 eur s DPH. 

Lukáč - žiadal vysvetlenie od predsedu komisie, že prečo nemohol byť prítomný pri otváraní obálok 
dňa 19.9.2013 na zasadnutí výberovej komisie, a prečo mal opustiť miestnosť? Podl'a neho mohol byť 
prítomný pri otváraní obálok, lebo obecné zastupitel'stvo prijalo uznesenie podl'a ktorého predseda 
oznámi starostovi termín konania zasadnutia a starosta zvolá poslancov. Tento prípad dal prešetriť na 
prokuratúm. 
MUDr. Varga - opýtal sa od osoby oprávnenej spôsobilej na vykonanie verejného obstarávania, ktorá 
oznámila, že podľa zákona pri otváraní obálok môže byť prítomný starostom menovaný člen komisie 
a zástupcovia uchádzačov. Zákon je vyšší ako uznesenie obecného zastupitel'stva. 
Lukáč- navrhuje, aby každý poslanec bol členom výberovej komisie, lebo členov výberovej komisie 
vybral predseda. 
MUDr. Varga - nemôže predseda vymenovávať členov výberovej komisie, lebo ich vymenuje 

starosta. 
Lukáč- s touto problematikou sa treba zoberať 
Starosta obce - navrhuje zaradiť do programu ďalšieho zasadnutia bod Komisie OZ 
MUDr. Varga - keď vymenuje starosta poslanca Lukáča za predsedu výberovej komisie on sa vzdá 
funkcie. 
JUDr. Szabó - treba si uvedomiť, že sa jedná o dve rozdielne komisie. Jedna je komisia obecného 
zastupiteľstva, ktorá pomáha prácu starostu a j e poradným orgánom a druhá komisia vymenovaná na 
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\')'hodnotenie ponúk \·crejného obst anívaniťl. členov tejto komisie menuJ e starosta pred \·GrcJn )'m 
obstaránmím. 
Lukáč - starosta mal vetovať uznesenie, ktoré nebolo správne. 
,)'tarosta obce - prečítal uznesenie č. 93 zo dií a 24.7.20 13 podľa ktorého starosta oznámi poslancom 
obecného zastupitel'stva termín konania zasadnutí komisií obecného zastupite l'stva . 

Lukáč- čo chce oznámiť 
JUDr. Szabó - uvedené uznesenie sa vzťahuj e iba na komisie obecného zastupitel'stva a me na 
výberovú komisiu, ktorú vymenúva starosta pred verejným obstarávaním. 
Hlavný kontrolór - pos lanci majú pochopiť, že sa jedná o dve rozdielne komisie. Prvá je výberová 
komisia ktorá je orgán obce a druhá j e komisia pre verejné obstarávanie, ktorú menuje starosta pred 
verejným obstarávaním a v tomto prípade je iba náhoda, že sa jedná o tie isté osoby a aj názov 
komisie je rovnaká. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia:· 
oz 
a) berie na vedomie správu výberovej komisie zo di'ía 2.10.2013 na predmet zákazky: Rekonštrukcia 
a údržba jestvujúcich rigolov a chodníkov v obci Vojany- víťazným uchádzačom sa stal Attila Híres, 
stavebná čiMosť, P.O.H 25/20 Vel'ké Kapušany s obstarávacou cenou 60 210,21 eur s DPH. 
b) berie na vedomie správu výberovej komisie zo dií.a 19.9 .2013 z vyhodnotenia časti ponúk 
označených ako "Kritéria" na predmet zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 
v obci Vojany. 
Výsledok hlasovania: prézentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 3 l Bérd, Jakub, Kaszonyi, l 
proti O, zdržal sa 2 Lukáč, Kark 

K bodu číslo 4 - Stavebné úpravy a modernizácia MŠ Vojany čast'- Vedl'ajší vstup a sociálne 
miestnosti- prebe1·anie stavby 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zúčastni li na prehliadke staveniska a stavbu prevzali bez závad. 
Jakub - pripomenul, že bolo by dobre vymeniť prah. 
Lukáč- teréMe úpravy neboli rozpočtované? 

Hh-es - nie a aj búracie práce boli vynechané, lebo tie obec vykonala v rámci vlastnej réžie. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie prevzatie stavby Stavebné úpravy a modernizácia MŠ Vojany čast' - Vedľajší 
vstup a sociálne miestnosti bez závad. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 p oslanci OZ 
Hlasovanie: za 5 l Béreš, Jakub, Kark, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 5 - Kontrola uznesení 

Jakub- prečítal vynesené uznesené uznesenia zo dňa 10.9.2013 od čísla 127 po 133. 
mavný kontrolór - vykonal kontrolu uznesení a predložil poslancom rozpis plnenia uznesení. Uviedol 

aj uznesenie č. 126 zo dľía 21.8.2013, nakoľko uznesenie je ťažko kontrolovateľné. A uznesenie 130 
nie je splnené, lebo zmluva nie j e zverejnená na web stránke obce, starosta uviedol, že zmluva na 
Modernizáciu a rozšírenie kamerového systému ešte nie je podpísaná. 
Jakub - starosta je štatutár on zodpovedá za zmluvy. 
MUDr. Varga - žiada starostu, aby pred podpísaním, zmluvy predložil obecnému zastupiteľstvu. 

J UDr. Szabó- pod l' a zákona obecný úrad je orgán obce, ktorý plní úlohy obce. 
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Starosta obec da l hlasovať o nasledovnom návrh u uzn eseni a: 
OZ ruší uznesenie č. 126 zo dňa 2!.8.20 13 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 l Bérd, Jakub, Kark, Lukáč, l 

proti O, zdržal sa l MUDr. Varga 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ žiada starostu obce predložiť zmluvu pred podpisom s víťazom výberového konania na schválenie 
obecným zastupilel'stvom. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 3 l JJére.\:, Kark, Lukáč, l 
proti O, zdržal sa 2 MUDr. Varga, Jakub 

K bodu číslo 6 - Správa hlav ného kontr·olóra o vykonanej kontrole plnenia uznesení prijatých 

V I'Oku 2010 

Hlavný kontrolór inľonnoval poslancov o vykonanej kontrole, zistil, že neschválené uznesenia 
holi podpísané st arostom aj overovateľmi a boli aj očíslované. Odročené rokovanie sa má zaradiť do 
pro!!,r;~mu nasledujúceho zasadnutia a lo sa v niektorých prípadoch nestalo . 

l !znesením č. 58bo li schvákné Zásady slobodného prístupu k informáciám, odvtedy taká smernica 
ho l:1 :1.11ova sch vúlcná ;r preclchúdzajúce naďalej platí. Od roku 20 l O sa obec zaoberá s futbalovým 

ih riskom -· vkdy pozemok ešle nebol vysporiadny, ale odvtedy je pozemok preklasifikovaný. 
K uzneseniu 73 dodal , ;?.c podľa neho by s tačilo vypracovať správu o čerpaní rozpočtu polročne, lebo 

finančnú komisi <J zasadá štvrťročne a informuje obecné zastupitel'stvo. 

Problémy sú aj so zverejnením informácií na web stránke obce, informácie sú zverejnené neskoro 
a niekedy je lo problém. 

Požiadal poslancov, aby vyjadrili svoj názor na kontrolu, či sú spokojní alebo či pochopil ciel kontroly 
správne. Pokúsil sa zhrnúť celý rok do predloženej správy. 

Jakub - aj podl'a neho stačí hodnotiť rozpočet polročne, lebo finančná komisia informuje obecné 
zastupiteľstvo o prípadných problémoch. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ ruší uznesenie č. 58 zo dňa 25.5.2010 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

m asovanie: za 5 l Béreš, Jakub, Kark, Lukáč MUDr. Varga, l 
proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ ruší uznesenie č. 73 zo dňa 17.6 .2010 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

masovanie: za 5 l Béreš, Jakub, Kark, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia uznesení prijatých 
v roku 20 l O. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
Výsledok hlasovania: p rezentovali sa 5 poslanci OZ 

masovanie: za 5 / Béreš, Jakub, Kark, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 7- F utbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 
Starosta obce infon11oval poslancov, že parcela pod novýn"l' futbalovým ihriskom bola 

predefinovaná z registra Edo registra Ca je vedená oa LV č. l. 

Do úzenmého plánu obce v roku 2008 bola zahrnutá výstavba športového areálu . Teraz sú splnené 

všetky podmienky na začatie výstavby šatne. 

Béreš - najprv treba dať plochu ihri ska do pmiadku. V prvom rade treba plochu vyrovnať a do 

priehlbín navoziť hlinu . Za jednu tatrovku 60 eur nie sú veľké peniaze. Ihrisko treba pokosiť 

a v októbri zasiať trávu. 

Starosta obce- pred dvoma zasadnutiami rozprávali o hline a poslanci mali zistiť aké sú možnosti. Iba 

Jakub prišiel s tým, že Olcsváry by vedel zabezpečiť hlinu. Starosta jednal s pánom Balombínim, on 

predal firmu a vlastník nevie vybaviť povolenie banského úradu na prevoz zeminy. Na spomínanú 

plochu je potrebná cca 20 tatroviek zeminy. Toho roku treba· vyrovnať plochu a nechať cez zimu 

usadiť pôdu a zasiať až na jar. Najprv bude oslovený Olcsváry. 

Hlavný kontrolór - od roku 2010 sa investuje do futbalového ihriska. Bola urobená drenážna 

kanalizácia formou drobnej stavby, ktorá bola prevzatá preberacím protokolom. bola investovaná veľa 

finančných prostriedkov. Navrhuje zaradiť do majetku ako stavbu a potom môžu ísť také výdavky na 

údržbu. 
Jakub -navrhuje odložiť hlasovanie o šatní na ďalšie zasadnutie, lebo nie je pritonmý každý poslanec. 

Starosta obce dal hlaso~at' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ odročí rokovanie o Šatní nafutbalnvom ihrisku obce Vojany na najbližšie zasadnutie. 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8 - Dodatok č. l k Mandátnej zmluve zo dľía 2.5.2013 

Návrh zmluvy bol doručená poslancom s materiálmi pred zasadnutím. OZ. Poslanci nemali 
pripomienky k uvedenej zmluve. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje podpísanie Dodatku č. l k Mandátnej zmluve zo dňa 2.5.2013 na výkon činnosti 

spojených s verejným obstarávaním uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 566 a nás!. zákona č. 

51311991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka s Ing. Igorom Bajužíkom, ul. 

Hollého 171154, Michalovce 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 41 Béreš, Jakub, Kark, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa l Lukáč, 

K bodu číslo 9 - Odchyt túlavých a zabeh nutých zvierat na území obce, Karanténna stanica 

a útulok TD, s.r.o. Košice 
Zástupca firmy TD, s.r.o. Košice sa obrátil na starostu obce s návrhom Zmluvy na výkon 

vybraných či1mostí veterinárnej asanácie. Zmluva tvorí prílohu zápisnice. 

19 .ll Béreš opustil rokovaciu miestnosť. 

5 ,~{) \ 



tarosta obec da l hlasovat' o nasledon 10m ná n ·hu uznesenia: 
OZ berie na vedomie informáciu o Zmlu,·e na , .),kon vybraných činností veterinárnej asanácie. 

V;ísledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 41 Jakub, Kark, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O, 

K bodu čís l o 10 - Ponuka VSE a.s. M lynská 31 , Košice 
Starosta obce infonnoval poslancov o ponuke VSE a.s. Mlynská 31, Košice. S podpísaním zmluvy 
navrhuje počkat' do januára, lebo podl'a predbežných infonnácií od 1.1.2014 nastane zmena v cenách 

dodávky elektrickej energie. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesen ia: 
OZ berie na vedomie informáciu o Ponuky VSE a.s. Mlynská 31, Košice. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 4 l Jakub, Kark, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo ll - Záver 
Starosta obce poďakoval pritonmým za účasť a zasadnutie zatvoril. 

Zapisovateľka: Mária Fajdelová ......... ;f; .. f. .... 
/.1\ 1 

O l. , . . B , v 'J~ \....... verovate 1a zap1sruce: eres ...... 
8 

............ . 
Jé!Jf!l .tc·Li7JW Ja:knb .... .. .. .. . / .............. .. . 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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