
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupitel'stva Obce Vojany, konaného diía 28 .1 0.2013 o 17.30 
hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom obce podl'a 

§ 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení. 

Prítomní: 

Poslanci obecného zastupitel'stva a prizvaní pod l'a prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 
zápisnice. 

Program: 

l . Otvorenie 
2. Vol'ba návrhovej komisie 

3. Preberanie stavby - Výmena strešnej krytiny a odstránenie havarijného stavu na dome smútku vo 
VoJanoch 
4. Kontrola uzneseni 
5. Správa hlavného komrolóra: Následná kontrola účtovných dokladov 2. štvrťrok 2013, Kontrola 

plnenia uznesení prijatých v roku 2011 
6. Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 
7. Zmluva o dielo 4/2013- Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich rigolov a chodníkov obce Vojany 
8. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 - MŽP Enviromnentálny fond, 
Bratislava 
9. Správa jednotlivých komisií pri OZ 
10. Záver 

K bodu číslo l - Otvorenie 

Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanci Zoltán Béres a Attila 
Lukáč ospravedlnili svoju neúčasť a Ferdinánd Kaszonyi sa dostaví na zasadnutie neskôr. Starosta 
obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 
Starosta navrhuje doplniť bod Rôzne 
Jakub- navrhuje vynechať bod č.6 Futbalové ihrisko 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje vynechať bod č. 6 Futbalové ihrisko z programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

uskutočneného dňa 28.októbra 2013 a OZ schval'uje upravený program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva uskutočneného di1a 28.októbra 2013. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 4 l Franko, Jakub, Kark, MUDr. Varga l rf2 zdržal sa O 
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K bod u číslo 2 - Vol'ba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Gabriel Franko a MUDr. 
Micha l Varga. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Gabriel Franko a AfUDr. Michal Varga. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

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

K bod u číslo 3 - Preberanie stavby - Výmena strešnej krytiny a odstránenie havarijného 
stavu na dome smútim vo Vojanoch 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zúčastnili na prehliadke staveniska a stavbu prevzali bez 
závad. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie prevzatie stavby - Výmena strešnej krytiny a odstránenie havarijného stavu na 

dome smútku vo Vojanoch bez závad. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 4- Kontrola uznesení 
Karle prečítal vynesené uznesenia na 15 . zasadnutí obecného zastupiteľstva diia 3.10.2013 od čísla 134 

po číslo 146. 
Hlavný kontrolór- navrhuj e starostovi, aby v prípade ak sa zruší uznesenie treba ho označiť a uviesť 

dátum a číslo uznesenia, ktorým bolo uvedené uznesenie zrušené. Treba venovať väčšiu pozornosť 

odročeným uzneseniam a treba ich zaradiť do programu zasadnutia. 

17.52 Ferdinánd Kaszonyi sa dostavil na zasadnutie. 

K bodu číslo 5 - Správa hlavného kontrolóra: Následná kontrola účtovných dokladov 2. 
štvrťrok 2013, Kontrola plnenia uznesení prijatých v roku 2011 

Hlavný kontrolór inforn1oval poslancov o vykonanej kontrole: Následná kontrola účtovných 

dokladov 2. štvrťrok 2013 -pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. 
Kontrola plnenia uznesení prijatých v roku 20 ll - o vykonanej kontrole vypracoval správu, ktorá tvorí 
prílohu zápisnice. Znova upozornil poslancov, aby neschválené uznesenia neboli uvedené medzi 
schválenými. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ ruší uznesenie č. 30 zo dt1a 27.1.2011 

Výsledok hlasovania: prezentovalz sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 /Franko, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa l !Jakub/ 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ ruší uznesenie č . 58 zo diía 29.3.2011 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga l 
proti 0, zdržal sa O 

Star·osta obec dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ ruší uznesenie č . 99 zo dňa 30.5.2011 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, lv!UDr. Vmxa l 

proti O, zdržal sa O 

1'vfUDr. Varga - obec bude spätne žiadať infláciu? 
Starosta obce - áno ale od budúceho roku bude vynechaný príslušný č lánok nájomnej zmluvy. 
Jakub- písomne treba vyzvať p. Karkovú, aby predložila návrh nájomnej zmluvy. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie 

a) Správu hlavného kontrolóra o vykonanej následnej kontrole účtovných dokladov za 2.štvrťrok 
2013 

b) Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia uznesení prija tých v roku 20 ll 
c) Stanovisko starostu obce k správe hlavného kontrolóra zo dt'ía 28.10.2013 

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

proti O, zdržal sa O 

Bod číslo 6- Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany - vynechaný bod 

K bodu číslo 7 - Zmluva o dielo 4/2013 - Rekonštr·ukcia a údržba jestvujúcich rigolov 
a chodníkov obce Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že návrh zmluvy Je pripravená a bola doručená 

poslancom. Zmluva tvorí prílohu zápisnice 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje podpísanie zmluvy o dielo 4/2013 na Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich rigolov 

a chodníkov obce Vojany s firmou Attila Hb-es - Stavebná činnost; P. O. Hviezdoslava 25120, 07901 
Velké Kapušany. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 8 - Žiadost' o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 - MŽP 
Environmentálny fond, Bratislava 

Starosta obce informoval poslancov, že je možné podať žiadosť o poskytnutie podpory fonnou 
dotácie. Dotácia bude poskytnutá v roku 2014. Ing. Alena Suchá vypracovala projekt v oblasti 

odpadového hospodárstva na Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložitel'ných odpadov -
nákup teclmológie. V p ' ade úspešnosti projektu obec by mohla kúpiť nový traktor. Cena 
vypracovaného projekt e 800 eur teraz treba zaplatiť 500 eur a 300 eur po schválení projektu . 

3 



MUDr. Varga - tento projekt treba podat ale v prípade úspešnosti treba vybraf taký traktor ku 
ktorému budú pasovať stroje, ktoré obec má vo vlastníctve. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpoly.formou dotácie na rok 20 l -lna Enviromnentálny 

fond, názov projektu: Nákup technológie na rriedenJÍ zber BRO v obci Vojany. 

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

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 20 l 4 názov 
projektu: Nákup technológie na triedený zber BRO v obci Vojany v cene 800 eur Ing. Alenou Suchou. 
Podmienky budú stanovené v zmluve o vypracovanie žiadosti. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 9 - Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 

Predseda výberovej komisie prečítal: 
Záznam z prieskumu trhu zo dr'ia 16.10.2013 na predmet zákazky: Tovar - zakúpenie zváracieho 

zdroja pre obec Vojany- víťazným uchádzačom sa stal ZV AREX Slovakia s obstarávacou cenou 

732,898 eur s DPI-I. 

Záznam z prieskumu trhu zo dr1a 16. 10.2013 na predmet zákazky: Dodanie pracovných odevov pre 

Obec Vojany. Komisia nepristúpila k vyhodnoteniu cenových ponúk, nakol'ko v stanovenej lehote 

nebola predložená ani jedna ponuka. 

Záznam z prieskumu trhu zo dňa 16.10.2013 na predmet zákazky: Dodanie učebných pomôcok pre 

MŠ Vojany. Úspešným uchádzačom sa stal NOMILAND , s .r.o. Magnezitárska 110, Košice 

s obstarávacou cenou 424,45 eur s DPH. 

Záznam z prieskumu trhu zo diía 16.10.2013 na predmet zákazky: Dodanie detského nábytku pre MŠ 

Vojany. Komisia nepristúpila k vyhodnoteniu predložených ponúk, nakoľko počas procesu verejného 

obstarávania došlo k zmene podmienok a navrhuje obstarávateľovi zrušiť prieskum trhu a na 
požadovaný predmet zákazky na dodanie tovaru vypísať nový prieskum trhu. 

Záznam z prieskumu trhu zo dňa 16.10.20 13 na predmet zákazky: Dodanie kuchynských potrieb pre 
školskú jedáleň pri MŠ Vojany. Komisia neptistúpila k vyhodnoteniu cenových ponúk, nakol'ko 

v stanovenej lehote bola predložená iba jedna ponuka. 

Hlavný kontrolór- treba stanoviť hranice medzi ktorými starosta môže zabezpečiť potrebný tovar pre 
obecný úrad. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návr·hu uznesenia: 
OZ berie na vedomie: 
a) Záznam z prieskumu trhu zo dňa 16.1 O. 2013 na predmet zákazky: Tovar - zakúpenie zváracieho 

zdroja pre obec Vojany-- víťazným uchádzačom sa stal ZVAREX Slovakia s obstarávacou cenou 
732,898 eur s DPH 

bj Záznam z prieskumu trhu zo di'la 16.10.2013 na predmet zákazky: Dodanie pracovných odevov pre 
Obec Vojany. 
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c) Záznam ::prieskumu trhu zo di7a l 6. l O. 20 l 3 na JJredmet ::ákazkv: Dodanie uc~ehnJích pomôcok pre 

MŠ Vojany. Ospešn.ým uchádzačom sa stal NOMILAND. s.r.o. Magnez itárska 110, Ko.~ ice 
s obstarávacou cenou 424,45 eur s DPH 

d) Záznam z prieskumu trhu zo diía 16.10.2013 na predmet zákazky: Dodanie detského nábytku pre 

MŠ Vojany. 

e) Záznam z prieskumu trhu zo diÍa l 6.1 O. 2013 na predmet zákazky: Dodanie kuchynských potrieb pre 

školskújedálei1 pri MŠ Vojany 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bod u č íslo l O - Rôzne 

F utbalové ihrisko 
Starosta obce informoval poslancov, že na nové fu tbalové ihrisko bolo prevezených 20 fúr 

hliny na vyrovnanie terénu. Cena dodávky bola l 176 eur. Po rozložení hl iny na ihrisko bolo zistené, 

že ešte je potrebné navoziť ešte asi 20-25 fúr. Dodávku treba uskutočniť ešte pred daždivým počasím. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje navozenie zeminy na nové futbalové ihrisko v množstve 200 ton v cene maximálne do 

l 500 eur s DPH. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ. 

Hlasovanie: za 5 l Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

L ist okresnej prokuratúry 

Starosta obce informoval poslancov, že poslanec OZ Attila Lukáč podal podnet na Okresnú 

prokuratúru vo veci preskúmania uznesenia č. 90 zo d1'ía 27 .06.2013 a uznesenia č. 93 zo dňa 
24.07 .2013, konkrétne súlad so zákonmi o verejnom obstarávaní. Okresná prokuratúra vyžiadala 

predložiť uvedené uznesenia a zápisnice na ktorých boli uvedené uznesenia schválené a všetok 

spisový materiál týkajúci sa verejného obstarávania, ktoré je predmetom preskúmania uznesení. 

Žiadané písomnosti boli odoslané na Okresnú prokuratúru spolu so stanoviskom obce. 

Starosta Infonn oval poslancov, že dňa 29.11.2013 nastúpi na trojtýždňovú kúpeľnú l iečbu . Do 

10.11. bude vykonaná inventúra majetku. Požiadal poslancov, aby do 10.1 1.2013 predložili svoje 
návrhy k rozpočtu na rok 2014. 

Jakub - čo je s lampami pred poštou? 

Starosta informoval poslancov, že cez víkend došlo k poškodeniu lámp pred polyfunkčnou budovou 
bol podaný podnet na políciu. 

Jakub - pri škole školník páli odpad, treba ho upozorniť, že nie je povolené páliť odpad. Ďalej 
navrhuj e vyrezať tuje pred materskou školou. 

Starosta obce- školník bol upozornený a výrub stromov j e naplánovaný. 

Franko ·- treba opraviť oplotenie pri materskej škole. 

Starosta obce - najprv treba dokončiť hangár a potom bude opravené oplotenie. Materiál je 

zabezpečený. 

Franko - videl v správach, že v niektorej obci pri Prešove obec kúpila stroj na výrobu zámkovej 
dlažby a vo vlastnej réžií vyrobili dlažbu , s ktorými budú vyložené chodníky v obci. 

Hlavný,~trolór ~ nic je nácočná, :tači poznat' technológiu, nakúpiť fonny a vibrátor 



K bodu číslo 10 -Záver 

Zapisovateľka: Mária Fajdelová 

MUDr. Michal Varga 
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Štefan Czinke 
starosta obce 


	zapoz20131028 001
	zapoz20131028 002
	zapoz20131028 003
	zapoz20131028 004
	zapoz20131028 005
	zapoz20131028 006

