
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁ PI SN I CA 

Zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného diía 21.1 1.2013 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. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Prítomní: 

Poslanci obecného zastupitel'stva a prizvaní podl'a prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 

zápisnice. 

Prog ram: 

l . Otvorenie 
2. Vol'ba návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení 
4. Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 

5. Správa hlavného kontrolóra: Kontrola p lnenia uznesení prijatých v roku 20 12, Kontrola plnenia 

uznesení p1ijatýcn v dobe od 1. 1.2013 do 30.4.2013 

6. Žiadosť o zmenu zmluvného termínu na stavbe "Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich rigolov v obci 

Vojany -Attila Híres - stavebná činnosť 

7. Žiadosť o predlženie rámcovej zmluvy - Mgr. Krajnyik Zsolt, KZ Image, Vojany 
8. Smernica č. 112013 o verejnom obstarávaní - Postupy pri verejnom obstarávaní 

9. Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vojany 
10. Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 

l l. Návrh rozpočtu na rok 2014 

12. Záver 

K bodu číslo l - Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanec MUDr. Michal Varga a 

Attila Lukáč ospravedlnili svoju neúčasť, Béres sa dostaví neskôr. Starosta obce vyhlásil zasadnutie za 

uznášaniaschopné. 
Starosta obce navrhuje rozšíriť program o bod Rôzne 

Franko navrhuje rozšíriť program o bod Jubilejná odmena starostu a jednorazová vianočná odmena 

poslancom OZ. 

Jakub navrhuje rozšíriť program o bod Prepracovanie PD na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje rozšírený program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 2l.novembra 
20130rozšírený o body: 
Rôzne 
Jubilejná odmena starostovi a jednorazová vianočná odmena poslancom OZ 
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Prepracovanie PD na rekon.5frukciu verejného osl'e flenio 

VJ~s!edok hlasovania· prezentovoli sa 4 poslanci 07. 

Hlasovanie .- za 4 l Franko, Jakub. Kark, Kaszony i, l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2- Voľba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Ladislav Jakub a Zoltán Kark 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení.- Ladislav Jakub a Zoltán Kark. 
Výsledok hlasovania.- prezentovali sa 4 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 /Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi,/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 
Gabriel Franko prečítal vynesené uznesenia na 16. zasadnutí obecného zastupiteľstva diía 28.10.2013 

od čísla 147 po číslo 158. 
Hlavný kontrolór -krátke vyhodnotenie unesení - k uzneseniu č. 154 dodal , že zmluva je zverejnená 
na web stránke obce a uznesenie č . 158 nevedel skontrolovať, lebo ešte nebola vystavená faktúra za 

vykonané práce. 

K bodu číslo 4 - Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 
Z dôvodu, že predseda športovej komisie Zoltán Béres sa ešte nedostavil starosta obce 

navrhuje jednať o tomto bode po jeho príchode. 

18.05 Attila Lukáč sa dostavil na zasadnutie. 

K bodu číslo 5 - Kontr·ola plnenia uznesení prijatých v roku 2012, Kontrola plnenia uznesení 

prijatých c dobe od 1.1.2013 do 30.04.2013 

Hlavný kontrolór informoval poslancov o vykonanej kontrole: Správa tvorí prílohu zápisnice, 

aj v roku 2012 sa stalo, že uznesenie ktoré nebolo schválené bolo uvedené medzi schválenými. 
V minulosti zrušené uznesenia neboli označené, že sú neplatné - tieto nedostatky boli odstránené. 
Pri kontrole zistil, že nie je doriešený prípad s pozemkom pod budovou vo vlastníctve obce. Navrhuje 

tento prípad vyriešiť. V roku 2012 bolo uvedené medzi uzneseniami preto spomenul znova. 
Knižničný a výpožičný poriadok je nečitateľný na web-e treba opraviť. 
Nie je pripravený nový poriadok odmeľíovania obce, na zasadnutí v marci bolo povedané, že treba 

prepracovať poriadok odmeňovania. Bol zmenený zákon o odmeňovaní pedagogických zamestnancov 
aj tento zákon treba dopracovať do nového poriadku. Poriadok musí byť v súlade s novými zákonmi. 
Hlavný kontrolór navrhuje zrušiť uznesenia č. 12 zo dľí.a 26.1.2012, č. 40 zo di'í.a 23.2.2012 a č.173 zo 
dňa 8.11.2012. 

Lukáč - bolo by dobre, keby v takom prípade boli uvedené uznesenia priložené k správe. 
Hlavný kontrolór - tieto uznesenia sú uvedené v správe. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
a) ruší uznesenie č. 12 zo di'í.a 26.1.2012 

b) ruší uznesenie č . 40 zo dr'í.a 23 .2.2012 

c) ruší uznesenie č.l 73 zo d1'í.a 8 .ll .2012 
Výsledok hlasovania.- prezentovali sa 5 poslanci OZ 
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11/osovanie: za 4 l Fmnko, Jakub . Kmk Kos::onyi. / 
proti O, zdržal sa l /Lukáč/ 

Stat·osta obce dal hlasovať o nasledovnom návt·hu uznesenia: 
OZ berie na vedomie 

a) Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia uznesení prijatych v roku 20 l 2 a 
Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia uzneseni prijatých v dobe od 
1.1.2013 do 30.04.2013 

b) Stanovisko starostu obce k správe hlavného kontrolóra zo di? a 29.10.2013. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Franko, Jakub, Kark, Kaszony i, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 

Bod číslo 6 - Žiadost' o zmenu zmluvného termínu na stavbe "Rekonštrukcia a údržba 
jestvujúcich rigolov v obci Vojany - Attila Híres- stavebná činnosť 

Starosta obce informoval poslancov, že zhotovitel' stavby "Rekonštrukcia a údržba 
jestvujúcich rigolov v obci Vojany - Attila 1-Iít·es - stavebná činnosť diía 12.1 1.20 13 podal žiadosť 

o zmenu zmluvného termínu z dôvodu, že daždivé počasie a následné zimné mesiace bránia 

v realizácií predmetu zmluvy. Nový tennín ukončenia žiada na 15.5 .2014 . 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
A)schval'uje Žiadosť o zmenu zmluvného termínu na stavbe " Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich 
rig0lov v obci Vojany - Attila Hfres - stavebná činnosť zo dňa 11.11.2013. 
b) poveruje starostu obce s vypracovaním dodatku z zmluve o dielo a podpísaním dodatku k zmluve 
o d ielo č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 7 - Žiadost' o predlženie rámcovej zm luvy - Mgr. Krajnyik Zsolt, KZ Image, 

Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že Mgr. Krajnyik Zsolt,Ph.D, KZ Image, Vojany podal 

Žiadosť o predlženie rámcovej zmluvy, návrh zmluvy bol doručený poslancom. Zmluva tvorí prílohu 
zápisnice. 

Lukáč - prečo platíme Mgr. Krajnyikovi? 

Starosta obce - na internete je web stránka kalendár-zemplína.sk, kde sú umiestnené informácie 
o akciách v obci a vydávajú sa aj letáky, kde sú regionálne informácie. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje predlženie rámcovej Mgr. Krajnyik Zsolt, KZ Image, Vojany 
Vysledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za l l Jakub l 
proti 2 /Franko, Lukáč/, zdržal sa 2 IKark, Kaszonyi/ 

Hlavný kontrolór upozornil poslanca Lukáča, aby dodržal Rokovací poriadok OZ. 
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K bodu číslo 8 - Smernica č. 112013 o vet·ejnom obstarúnmí- Postupy pri vet·ejnom obstar{tvaní 

Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu zmeny zákona o verejnom obstarávaní 
právny zástupca obce vypracoval Postupy pri verejnom obstarávaní Stručne infonnoval poslancov so 
zákonom o VO. Podľa nového zákona treba tovar alebo služby zaradiť podl'a kategórií č i sa jedná 
o tovary, služby alebo stavebné práce bežne dostupné na trhu alebo o bežne nedostupné na trhu. Úrad 
pre verejné obstarávanie zverejní zoznam tovarov a služieb pod l'a kategórií na svojej stránke. Postupy 

pri verejnom obstarávaní tvoria prílohu zápisnice. 

18.35 Béres sa dostavil na zasadnutie. 

Hlavný kontrolór - informoval poslancov, že Košický samosprávny kraj tento prípad riešil tak, že 
k 30.6.2013 zrušili smernicu o verejnom obstarávaní a do vypracovania novej platí zákon. Navrhuje, 
aby verejné obstarávania vykonávala oprávnená osoba. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návt·hu uznesenia: 
OZ ruší Smernicu č. 112013 o verejnom obstarávaní zo dňa 30.4.2013. 

VJ!sledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Bére,~. Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi l 
proti O, zdržal sa l /Lukáč/ 

K bodu číslo 9 - Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vojany 

Starosta obce infonnoval poslancov, že projektant Ing. Simon Máté pripravil nákres- návrh 
na rekonštrukciu a prístavbu kultúrneho domu, orientačná cena investície je 90 tis. eur. Navrhovan? 

prestavba rieši opravu strechy, ústredné kúrenie, ktoré je pre túto budovu hospodárnejšie, výmenu 
elektrického vedenia. Navrhovaná ptístavba k sále bude mať rozlohu 66,66 m2

. 

Ekonómka- navrhuje, aby z malej chodby boli dvere aj do veľkej sály aj do malej, aby sály mohli byť 
využívané aj osobitne. 
Lukáč- rozprávame o rekonštrukcií kultúrneho domu a mládež nemá kde ísť v obci, nemajú žiadnu 
miestnosť kde by sa mohli stretávať. 

Starosta obce - už aj v predchádzajúcich rokoch bola reč o rekonštrukcií kultúrneho domu. 
Kar k - rekonštrukcia je potrebná z dôvodu, lebo budova je zastarala a aby v obci bola sála na úrovni, 
kde by sa mohli usporiadať rôzne akcie. 

Kaszonyi - predstava je dobrá otázka je či obec má finančné prostriedky na rekonštrukciu. 
Hlavný kontrolór- obec má peniaze len s nimi treba rozumne a účelne hospodáriť. Podl'a neho treba 
rozdeliť stavby a zvážiť, ktoré a ako chceme zrealizovať. 

Kaszonyi- projektant navrhoval, že 90 000 eur stačí na rekonštrukciu? 
Hlavný kontrolór- v minulosti sa stalo, že bol vypracovaný projekt za 4 tis. eur a nie je isté, že stavba 
bude vybudovaná. Navrhuje, aby projektant vyhotovil projektovú štúdiu na rekonštrukciu KD. Štúdia 
obsahuje aj stručný rozpočet. Cena štúdie je oveľa nižšia ako vypracovanie projektu. 

Franko - nie, že sa stane to isté, ako predtým, že sme vybrali nákres a k nemu pripravený rozpočet bol 

vypracovaný na horibilnú sumu. 
Kark - priklál'ía sa k názoru hlavného kontrolóra, aby bola vypracovaná projektová štúdia. Treba 
zavolať aj rozpočtára a povedať, že čo chceme a aj to že približne akú sumu chceme investovať. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ schvaľuje vypracovanie projektovej štúdie na Rekonštrukciu kultúrneho domu vo Vojanoch. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, l 
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proti O, zdržal sa l Luká(' 

K bodu číslo 4 - Futbalové ihrislw a šatne v obci Vojany 

Béres- kol'ko peľíazí má obec na účte? 
Ekonómka - 155 tis. na bežnom účte a 223 tis. eur v rezervnom fonde. 
Jakub - navrhuje aby na budúci rok bola urobená hrubá stavba tj . steny a strecha 
Starosta obce - zákon nedovolí budovať stavbu na etapy, musí byt' vydané jedno stavebné povolenie, 

na základe toho sa vypíše verejné obstarávanie 
Jakub - informoval sa na stavebnom úrade a je možné budovať na etapy. 
Starosta obce - navrhuje vypísať verejné obstarávanie na futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany. 
Kark- navrhuje vypracovať nový projekt, ak ten bude stáť znova 4 000 eur ale náklady na výstavbu 
budú napr. o 70 tis. nižšie už obec ušporí. 
Hlavný kontrolór - poslanec je zvolený v obci preto, aby zastupoval názory občanov a obhajoval 
záujmy obce. Treba sa rozhodnúť, čo bude pre obec prospešnejšie ísť do tohto projektu a je možné, že 
stavba nebude dokončená alebo dať vypracovať nový a usporiť na investícií väčšiu sumu. Dobre by 
bolo o tom rozhodnúť na dnešnom zasadnutí, lebo problém sa ťahá už dosť dlho . 
Kar k - hlavný kontrolór má pravdu. 

Starosta obce - na túto stavbu j e rozpočtovaná cena reálna. 

Kaszonyi - dali by sa vynechať dve šatne, ktoré boli navrhované pre dorast a tak budú iba dve šatne. 

Starosta obce - informoval poslancov, že je záujemca na odkúpenie starého futbalového ihriska. 
Kark - to je momentálne bezpredmetné, lebo nové ihrisko ešte nie je hotové ani nebude na futbalovú 
sezónu. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje vypísanie ver. obstarávania na futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany podl'a 

vypracovanej projektovej dokumentácie Ing. Máté Simon Vel: Kapušany z júna 2013. PD tvorí prílohu 
č. l uznesenia. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za O 
proti O, zdržal sa 61 Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 

Kark - navrhuje vypracovanie štúdie na Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany. 
Kaszonyi- možno stačí prepracovať existujúci projekt tak, aby bola stavba menšia. 
Hlavný kontrolór - navrhuje prijať také uznesenie v ktorom je určená maximálna cena na 
prepracovanie projektovej dokumentácie. Upozorňuje poslancov, že na projekty platí autorské právo, 
preto nie je možné vypracovaný projekt poskytnúť inému projektantovi. 

Starosta obce - upozorňuje poslancov, že k novému projektu bude potrebné vyžiadať znova všetky 
stanoviská dotknutých orgánov. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje prepracovanie projektovej dokumentácie Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany Ing. 
Maté Simon Vet Kapušany z júna 2013 tak, aby cena podľa rozpočtu bola maximálne 100 000 eur 
s DPH na základe pripomienok poslancov OZ 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

masovanie: za 51 Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi,/ 
proti O, zdržal sa l /Lukáč l 
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Staeosta obec da l hlasovať o nasledovnom náv rhu uznesenia: 
OZ ž iada starostu obce, a hy zvolal zasadnut ie obecného zas/ upitel:ľtva du 2 7. l l. 2013 s prof{rct/170111: 

Prepracovanie projektovej dokumentácie Futbalové ihrisko a .iia! ne v obci Vojany - Ing A1áté Simon 
Vet Kapuiiany zjúna 20 l 3. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 10 - Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 

Ladislav Jakub predseda finančnej komisie prečítal Zápisnicu finančnej komisie, uviedol, že 
komisia sa zaoberala s plnenim rozpočtu za tretí štvrťrok a prerokovala návrh rozpočtu na rok 2014. 
Zápisnica finančnej komisie tvorí prílohu zápisnice. 
Ladislav Jakub člen výberovej komisie prečítal: Záznam z prieskumu trhu zo dňa 16.10.2013 na 
predmet zákazky: Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov, víťazným 

uchádzačom sa stal: DOOX Stravné lístky spol. s. ro . Žilina s obstarávacou cenou l l 290,50 eur 
s DPH 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Správu finančnej komisie zo dňa 12.11.2013. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Záznam z prieskumu trhu zo dňa 12.11.2013 na predmet zákazky: Zabezpečenie 

stravovania zamestnancov formou stravných lístkov, víťazným uchádzačom sa stal: DOOX Stravné 
lístky spol. s. ro. Žilina s obstarávacou cenou ll 290,50 eur s DPH 

a poveruje starostu s podpísaním zmluvy o poskytnutí služieb s víťazom. 

V]ísledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Lukáč - prečítal plán činnosti kultúrnej komisie a rozpočet na rok 2014. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie správu predsedu kultúrnej komisie. 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 10 - Návrh programového rozpočtu na roky 2014- 2016 

Hlavný kontrolór - rozpočet je dobre zostavený, poslanci sa vedia orientovať v predloženom návrhu. 

Návrh obsahuje drobnejšie chyby, tie budú odstránené. Pri kontrole osobných spisov a miezd zistil, že 
niektori zamestnanci majú veľmi nízky platy tj. na úrovni minimálnej mzdy a sú zamestnanci, ktorí 
majú osobný príplatok vo výške 8%. Obec má peniaze preto navrhuje, aby návrh rozpočtu bol 
prepracovaný tak, aby osobné príplatky boli rozpočtované vo výške 20% tarifného platu a tak isto aj 
odmeny vo výške 20% tarifného platu. V za tretí štvrťrok bolo plnenie mzdových položiek 
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v materskej škole vo výške 50% a v školskeJ jccl<c1Jni vo výš ke 60% na osobn)' príplatok. Treba 

vyčerpaL mzdový fo nd do konca roka. 
Lukáč - každá komisia má rozpočtované reprezentačné výdavky a ľudia pracujúci v rámci menších 

obecných služieb nedostali v lete ani Jľašu vody. 
HlavnJí kontrolór - podľa zákona zamestnávate!' nemusí dávať balenú vodu, ale pracovníkovi musí 

umožni prístup k pitnej vode. 
Poslanci mali nasledovné pripomienky k návrhu rozpočtu: 

Jakub - navrhuj e umiestniť do obci cestné retardné za účelom zníženia rýchlosti v obci, ale naj lepšie 

by bolo urobiť z asfa ltu. 
Starosta obce - na dopravné značenie obce a umiestnenie cestných retarderov musí byť vypracovaný 
projekt, ktorý musí schváliť dopravný inšpektorát. 

Lukáč- on vyžiadal päť cenových ponúk na cestné retardre. 
Béreš- navrhuj e, aby Stolnotenisový klub platil obci režijné náklady za využívanie ku ltúrneho domu, 
futbalový klub platí elektrinu z dotácie a TTC má energiu zadarmo a aj upratovanie kultúrneho domu 
zabezpečuje obecný úrad. 
Ekonómka - nie je logické žiadať od nich režijné náklady keď dotáciu im poskytuje obce. Pri 
vyúčtovaní predložia doklad o zaplatení režijných nákladov obci? Na jednej strane im eláme dotáciu 
a potom postupne vrátia obci ako poplatok za energiu? Riešením by mohlo byť zníženie výšky dotácie 
o poplatok za energiu ale o tom sa musí rozhodnúť obecné zastupite l'stvo. 

Hlavný kontrolór - TTC dotáciu vyúčtovalo . Treba sa pozrieť na čo bola dotácia použitá a až potom sa 
rozhodnúť či im znížiť dotáciu alebo nie . 
Lukáč - pocl l'a neho 400 eur na jednorazové sociálne dávky je málo, lebo už sa stalo v obci, že rodina 
nemala z čoho pochovať príbuzného a obec im neposkytla dotáciu, lebo nebolo z čoho . 

Kark -- v takom prípade by mala pohreb vystrojiť obec a potom sociálnu dávku od štátu by dostala 

obec. 

Starosta obce - táto dotácia nie je na pohreb ale na mimoriadne udalosti v obci, napríklad živelná 
pohroma, alebo stalo sa, že v rodinnom dome vypukol požiar a vtedy obec poskytla výpomoc rodine. 
Kar k - navrhuje, zistiť postup pri pochovávaní, či obec môže žiadať pohrebné? 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ odročí bod Programové rozpočtovanie obce Vojany na roky 2014-2016 na najbli#ie zasadnutie 
a žiada zapracovať pripomienky poslancov odznených na dnešnom zasadnutí. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ. 

masovanie: za 6 l Béreš, Franko, Jakub, Kar k, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 11-- Rôzne 

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti rómskej problematiky. 
Starosta obce infom1oval poslancov, že obci bola doručená Zmluva o poskytovaní 

poradenských služieb v oblasti rómskej problematiky. 

Kark - koľko Rómov máme v obci podl'a posledného sčítania obyvate l'ov? Podl'a toho v obci nie je 
rómska problematika. 
Lukáč- keď treba kúpiť náradie Rómom, ktorí sú zapojení do menších obecných služieb vtedy nie jsú 
peniaze, ale keď obec môže dostať peniaze na Rómov vtedy sú Rómovia dobrí. 
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Požiarna ochrana 
Starosta obce informoval poslancov, že v prvom polroku 2014 budú zverejnené výzvy do ktorého sa 
budú môcť zapojiť dobrovo rné požiarne organizácie, ktoré majú minimálne 4 členov. V rámci 
projektu je možné získať dotácie na požiarne stroje a vozidlo. 

Jakub- treba opraviť lampu pred budovou pošty 
Kaszonyi - treba potrestat' toho, kto poškodil lampu pred poštou a úradnú tabu l'u pred OÚ. 

K bodu č. 12- Prepracovanie PD na rekonštrukciu verejného osvetlen ia 

Starosta obce infom1oval poslancov, že projektant prepracoval projekt na verejné osvetlenie a preto 
navrhuje mu schváliť výdavky vo výške l 500 eur. 
Ekonómka - v rozpočte neboli plánované v rámci verejného osvetlenia výdavky na projektovú 
dokumentáciu. Rozpočet je možné zmeniť iba rozpočtovým opatrením. Na nasledujúce zasadnutie 
bude pripravené a vtedy sa zmena môže odsúhlasiť. 

K bodu č. 13- Jubilejná odmena starostovi a jednorazová vianočná odmena poslancom OZ 
Zástupca starostu navrhuje jubilejnú odmenu pre starostu obce z príležitostí životného j ubilea 60 
rokov vo výške 300 eur a poslancom mimoriadnu odmenu vo v)rške 150 eur a zapisovateľke 100 eur. 

JUDr. Szabó - podl'a zákona nie je možné dať starostovi odmenu. 

Jakub - navrhuje odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 20% ročného platu. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ. schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 20% ročného platu. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

lflasovanie: za 6 l Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 14 -Záver 

Zapisovateľka : Mária Fajdelová 
~ l .. .. !./..<~ ........ . 

O l
. ' . . ~j J 

verovate 1a zap1smce: ... : .. ~~-- .. .. ...... .... .. .. . 
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Štefan Czinke 

starosta obce 
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