
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupitel'stva Obce Vojany, konaného diía 23 .12.20 13 o 15.30 
hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané zástupcom starostu 
obce podl'a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení. 

Prítomní: 

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

zápisnice. 

Program: 

l . Otvorenie 
2. Vol'ba návrhovej komisie 
3. Preberanie akcie: Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v obci Vojany 
4. Záver 

K bodu číslo l - Otvorenie 

Zástupca starostu privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanci Zoltán Béreš, 
Ferdinánd Kaszonyi a Attila Lukáč ospravedlnili svoju neúčasť. Zástupca starostu obce vyhlásil 
zasadnutie za uznášaniaschopné. 

Zástupca starostu obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 23.decembra 2013 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 2 - Voľba návrhovej komisie 

Zástupca starostu navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Ladislav Jakub a MUDr. 
Michal Varga. 

Zástupca starostu obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ladislav Jakub a MUDr. Michal Varga. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 l Jakub, Franko, Kark, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 
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K hodu číslo 3 - Prcbenlnie akcie: Rozš ít·en ic a modernizácia ka merové ho s~'stému , . obci 

Vojany 

Zástupca starostu požiadal dodávateľa , aby informova l poslancov o p1iebchu akcie. 

Mazúr - Informoval poslancov, že pr1pravil dokumentáciu , ktorá obsahuje všetky doklady súvis iace s 

priebehom akcie. Pred ukončením akcie vznikl i problémy s VEZ a.s. , ktor)' bol vyriešený a následne 

bola akcia dokončená. Pri modernizácií bol vymenený počítač, ktorý ma l operačný systém W indows 

XP za nový, ktorý má operačný systém Linux. Tento systém je stabilnej ší. Bol namontovaný nový Full 

HD monitor. Kamerový systém má lepší dátový tok, väčšiu kapacitu a je možnosť napoj enia ďalších 

kamier. Ak sa obec rozhodne, že chce namontovať ďalš ie kamery nie je potrebné znova žiadať 

vyjadrenia VEZ. 

Na nové komponenty p latí dvojročná záruka. 

D odávate!' upozornil poslancov na dodržanie Zákona o ochrane osobných údajov, ktorý 

stanovuje zaznamenávanie a uchovanie údajov maximálne na 15 dní. Prevádzkovateľ systému musí 

dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov. Musí byť poverená osoba, ktorá pracuje s kamerovým 

systémom a treba viesť evidenčný list systému. Navrhuje osadiť tabuľky v obci: Pozor - priestor je 

kamerovaný kamerovým systémom . 

Poslanci obecného zastupitel'stva prezreli záznamy jednotlivých kamier a mali nasledovné 

pripomienky: 

MUDr. Varga- otočné kamery sú lepšie zaberajú väčš í priestor. 

Mazúr - ak by obec chcela namontovať nové kvalitnejšie otočné kamery modernizácia by stála 5 - 6 
tis . eur. 

Franko- kamera pred kostolom je pokazená, treba opraviť, ešte je v záruke? 

Mazúr - kamera j e po záruke má 4 roky . 

MUDr. Varga - keď sa riešila ! .etapa kto riešil súčinnosť s VSE? 

Mazúr - obec a dodávate!' spoločne . Ich finna vykonáva aj údržbu kamerového systémov. T ieto 

vykonávajú na základe Servisnej zmluvy. 

Zástupca starostu obce d a l hlasovať o nasledovnom návrhu u znesenia: 

OZ preberá stavbu: Rozšírenie a m odemizác ia kamerového systému v obci Vojany bez 

pripomienok. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

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

Pri preberacom konaní sa zistilo, že pôvodná kamera pred kostolom č. 3 j e nefunkčná. 

Poslanci OZ navrhujú zaoberať sa na ďalšom zasadnutí s uzavretím servisnej zmluvy na všetky 

kamery. 

Zástupca starostu obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 

OZ navrhuje objednať opravu kamery č. 3 u pôvodného dodávateľa. 

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

proti O, zdržal sa O 
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K bod u č ís lo -+ -Závet· 

Zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie zatvori l. 

Zapisovaterka : Mária Fajdelová ... ;;d! .... 
Overovatelia zápisnice: Ladislav J akub .......... L ., ... W. 

MUDr. M1chal Varga ..... ··t······\ ··\ ······ 
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. .Gabriel Franko 

zástupca starosta obce 
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