
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO O BCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

7 prvého zaséldnuti<J Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konanéh o di1a 27 .0 1.2014 o 15.30 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. 

Pdtomní: 

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

zápisnice. 

Program: 

l . Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Rekonštrukcia kultúmeho domu v obci Vojany (Štúdia na obecnom úrade) 
5. Stanovisko športovej komisie k projektovej dokumentácie Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 
6. Plat starostu obce Vojany na rok 2014 
7. SleJvva,,ie rozpočtu 
8. Správy hlavnéi,v ;",vl llrolóra: Následná kontrola účtovných dokladov v 3. štvrťroku 2013, 

Následná kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu v obci Vojany, 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na l. polrok 2014 

9. Návrh Servisnej zmluvy na kamerový systém v obci Vojany 
l O. Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
ll. Žiadosť zo di"ía 10.01.2014 o kúpu pozemku -Marián Vajda, Vojany 149,076 72 
12. Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov 
13. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti rómskej problematiky 
14. MŽP SR - záverečné stanovisko - Závod na produkciu tekutých uhl'ovodíkov tepelnou 
depolymerizáciou odpadových polymérov Vojany 
15 . Rôzne 
16 . Záver 

K bodu číslo 1 - Otvorenie 

Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanci Zoltán Kark a 

MUDr.Michal Varga sa na zasadnutie dostavia neskôr. Starosta obce vyhlásil zasadnutie za 
uznášaniaschopné. 

Kaszonyi poznamenal, že bod ll . by sa nemal prejednávať. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: l 

OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 27januóra 2014 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovan it'. za 5 /Bére.\:, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 
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h.: hod u číslo 2- Vol'ba ml \Tho\'ej komisie 

Starosta obce navrho! nas ledovné zloženie n ~vrhovej komisie : Zoltán Béreš a Gabriel Franko. 

Sta rosta obce da! hlasovať o nasledovnom návrhu uzncscnia :2 
07 schva!'uje návrhovú komisiu ,. nasledomom zložení: Zoltán Béreš a Gabriel Franko. 
Jl.)ísledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci UL 

Iflasovanie: za 5 / Bére.Ý, Franko. Jakub, Kaszonyi. Lukác~. l 

proti O, zdržal so O 

K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 
Hlavný kontrolór predložil poslancom správu o kontrole uznesení. Uznesenie č. 184 nie je splnené, ale 

je zaradené do programu dnešného zasadnutia . 

K bodu číslo 4 - Rekonštrul<cia kultúrneho domu v obci Vojany 

Starosta obce privítal projektanta Ing . Simona, ktorý predložil vypracovanú štúdiu na 
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vojany podra pokynov a pripomienok poslancov. 
Rozpočtovaná cena diela je 116 095 eur cena s DPH. V projekte navrhnutá prístavba dvoch miestností, 
rekonštrukciu sociálnych zariadení, výmena podlahovej krytiny vo všetkých miestnostiach okrem 
vel'kej sály. Železná konštrukcia na streche je v dobrom stave preto nie je potrebná výmena 
konštrukcie stačí dať ranila plech na starý plech. Nová strecha bude iba na prístavbe. Navrhnuté je aj 
ústredné kúrenie vrátane kotla a radiátorov. Kotol by bol umiestnený v sklade pti kuchyni. 
Rekonštrukcia elektrického vedenia, kanalizácie a vodovodu. 
MUDr. Varga sa dostavil na zasadnutie. 
Hlavný kontrolór - navrhuje, aby obecné zastupitel'stvo dodržalo terajš í postup pri stavbách tj. najprv 
sa vypracuje štúdia, kde j e uvedená predpokladaná cena stavby a ak OZ súhlasí môže byt' vypracovaná 
projektová dokumentácia. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom ná vrhu uznesenia:} 
a/OZ schval'uje vypracovanú štúdiu Ing. Simonom z 0112014 na " Rekonštrukcia a prístavba 
kultúrneho domu Vojany " 
bi O Z schval'uje vypracovanie stavebného projektu na " Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu 
Vojany v cene 4 000 eur v termíne do 28.2.2014. 
c/schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na stavbu " Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho 
domu Vojany v cene do 116 095,48 eur s DPH 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 /Bére.š, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

MUDr. Varga - kedy prezrie budovu statik? 

Starosta obce- vyjadrenie statika bude pripojené k PD. 
Hlavný kontrolór - projektová dokumentácia nemôže byt' vypracovaná bez vyjadrenia statika. 

K bodu číslo S - Stanovisko športovej komisie l< projektovej dokum entácie F utbalové ih risko 

a šatne v obci Vojany 

Starosta obce požiadal predsedu športovej komisie pána Béreša, aby informoval poslancov 
k akému záveru dospela športová komisia na svoj om zasadnutí. 

Bére.l:- infonnoval poslancov, že komisia navrhuje sformulovať výzvu tak, aby v prípade, že 
ceny diela budú vel'mi vysoké obec mohla súťaž zruš iť. 

Staros/a ub<;e - zákon dovol'uj e obstarávatel'ovi stanoviť maximálnu hranicu investície . 
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11/ow\·onie: za 7 1/Jt'n '.\ . 1-:rwi/"' ./uk1111. A.oril. f.,,,::on\·i. Lukúc·· .. \ j { JJr. l árgo 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8 - Spnhy hlavného kontrolóra: 
Násled ná kon troia účtovn)'ch dokladov v 3. štHťt·oku 2013, 
Následná ko ntrola IYorb~: a použitia sociá lneho fond u,. obci Vojmt ~· , 

P lán kontrolnej čin nosti hlavného kontrolóra obec Voj a ny na l. polrok 2014 

Správy hlavného kontrolóra bol i doručené poslanom pred zasadnutím a tvori<~ prílohu 
zápisnice. Poslanci nem<1li pripomienky k predloženým správ<1m. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia :8 
al OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra zo diw l l .12. 2013 o následnej kontrole účtovných 
dokladov v 3. štvrťroku 2013 
bi berie na vedomie správu hlavného kontrolóra zo di?a 11.12.2013 o následnej kontrole tvorby 
a použitia sociálneho fondu vo obci Vojany 
cl .Ychvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany zo di?a 23.1.2014 na l. polrok 

2014. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie· za 6 / Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa l /Lukáč/ 

Lukáč - navrhuj e, aby finna Csacsa pri vývoze odpadovej vody a kalu dal podpísať doklad o vyveznej 

odpadovej vode obyvate l'oví domu a nie Juhászovi. 

Jakub- oní vyvážajú odpadovú vodu z tých DČOV, ktoré Juhász nahlási. Juhász je zodpovedný 73 

údržbu a on sleduje é1 st1čky. 

Starosta obce - on dal príkaz Juhászovi, aby podpísal doklad o vývoze. 

K bodu číslo 9 - Návr·h Servisnej zmluvy na kamerový systém v obci Vojany 

Každý poslanec dostal vypracovaný návrh Servisnej zmluvy. 
JUDr. Szabó - navrhuj e zahmúť do zmluvy trojmesačnú výpovednú lehotu. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uz nesenia:9,10 
OZ schval'uje Servisnú zmluvu na kamerový systém v obci Vojany. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

OZ poveruje starostu obce s podpísaním Servisnej zmluvy. 

Výsledok hlasovania: p rezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 7 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

MUDr. Varga - ínfom1oval sa čí bola objednaná oprava kamery č. 3. 

Starosta obce - oprava bude vykonaná po podpísaní zmluvy v rámci servisnej zmluvy. 

Kark opustil rokovaciu miestnosť. 

K bod"'(i:: ~c~notlivých lmmisii p
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Predseda 'ýberovcj kom is ie MUDr. Va rga prečíta l:- l.:i7nam z priesku m u trhu zo dna 11.12.2UI3 na 

prcd n1ct zákazk:y: Dodanie pl áv·aj úccj podlahy do ~v1 Š \ l ojany. Po otvo rcni obáJok korn is ia 

skonštatO\'al[l, že nepristúpi k \")'hodnoteniu cen o\ ~·ch ponúk \ zhl"adom k tomu, že ob:;tará vater 

nešpecifikoval dostatočne predmet zákazky. 

- 1-úznam z prieskumu trhu zo diía 11.12.201 3 n~ predmet z;)kazky: Zakúpenie p lynoYej s to ličky pre 

Š.J pri MŠ Vojany. Víťazným uchi1d7.ačom SR sta l EUJ\OGASTR.OP. s r.o. Bardejovská 15, 080 06 

Prešov s obstarávacou cenou 502,80 eur s DPH. 

- 7.áznam z rri eskumu trhu zo diía 21\.11.2013 na predmet zt'lkazky: Dodanie detského nábytku pre MŠ 

Vojany. Víťazným uchádzačom sa stal Nomil and, s .r.o. Magnezitárska ll, 040 13 Košice s 

obstarávacou cenou 1 144,60 eur s DPH. 

- Záznam z prieskumu trhu zo diía 11.12.2013 na predmet zákazky: Dodanie a montáž vchodových 

dverí a okien do MŠ a ŠJ Voj any. Víťazným uchádzačom sa s tal .1\.G./\.L TJZ Michalovce, Hollého 60, 
071 O l M ichalovce s obstarávacou cenou l 674,83 eur s DPH. 

Starosta obce - 13. januára volali z firmy Aga!, že idú zmerať okná a dvere na budove MŠ 

a upozornili ho , že v ponuke nie je sieť proti hmyzu a ani vysprávky. Neskôr poslali rozpis cien a tak 

sa cena zvýši la. 

MUDr. Varga- nie je možné dodatočne stanoviť cenu. Výzva bola zle vyhlásená, preto navrhuje, aby 

výzvy vypisovala taká osoba, ktorá sa tomu rozumie. 

Jakub - cenová ponuka neobsahovala pečiatku dodávateľa 

JUDr. Szabó- prečítal výzvu a j ednotlivé časti výzvy si odporujú. 

Kaszonyi - treba zrušiť súťaž a vypísať novú. 

~ta ro~ta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: ll 
OZ berie na vedomie správy výberovej komisie: 
al Záznam z prieskumu trhu zo dňa 11.12.2013 na predmet zákazky. Dodanie plávajúcej podlahy do 

MŠ Vojany 
bi Záznam z prieskumu trhu zo dňa 11.12.2013 na predmet zákazky: Zakúpenie plynovej stoličky pre 
ŠJ pri MŠ Vojany 

cl Záznam z prieskumu trhu zo dňa 28.11.2013 na predme! zákazky: Dodanie detského nábytku pre 
MŠ Vojany 

dl Záznam z prieskumu trhu zo dňa 11.12. 2013 na predmet zákazky: Dodanie a montáž vchodových 
dverí a okien do MŠ a ŠJ Vojany 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia:l2 
OZ poveruje starostu obce s vystavením objednávky na plynovú stoličku v cene 502,80 eur s DPH 
a na detský nábytok v cene l 144,60 eur s DPH 
VJísledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci 

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

proti O, zdržal sa l /Lukáč/ 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznescnia:13 
OZ doporučuje zru .,it' prieskum trhu: 
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b, Oodonie tJIÚn!jÚcej podlahy do .\1/S Vujwn · 
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l )'·.1 leduk hlusumniu. pn.:::entunt!i su 6 puslunc.:i 

Hlasovanie: za 6 / Bé re.\', Franko . .Jakub. Kaszon\'i. Lukóc, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

Hht1'11)~ kontrolór - informo,·al pos lanco,·, že od júna 20 14 sa prip ravuje elektronické trhovisko a 
nebude možné písomne vyhlasovať súťaže. Obec sa musí pri praviť na to a musí mať zamestnanca na 
prieskumy. Treba vypracovať plán verejného obstarávania na rok 201 4. 

K bod u číslo 11 - Ž iadost' zo d ňa 10.01.201 4 o k úpu pozemku - Marián Vajda , Vojany 149, 

Starosta obec infom1oval poslancov, že Marián Vajda podal žiadosť o kúpu pozemku starého 

futba lového ihriska . Na uvedenom pozemku plánuj e zriadiť turistické centrum. Predaj om treba 
preveriť vlastnícke vzťahy k pozemku. Do doby, kým nebude hotové nové ihrisko obec potrebuj e staré 

a nemôže predať. 

Sta r osta obce da l hlasovať o nas ledovnom návrhu uzneseni a:14 
OZ povemje právneho zástupcu obce JUDr. Szabóa s preverením vlastníckych vzťahov k starému 

futbalovému ihrisku. 

VJísledok hlasovania: prezenrovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 / Bére.Í', Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 12 - Doda tok k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

Starosta obce informoval poslancov, že na predchádzajúcom zasadnutí poslanci rokovali 
o tom, že od roku 201 4 nebude zvyšovať nájomné na základe ročnej miery inflácie. 

Hlavný kontrolór - nie dodatok treba schvál iť ale to, že z každej zmluvy bude vynechan ý text, ktorým 

sa upravuje výška nájomného na základe ročnej miery inflácie 

Sta rosta obce dal hlasovat' o nasledov nom návrhu uznesenia: IS 
OZ schvaľuj e vypustenie zo všetkých nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov dodatkom 

text, ktorým sa upravuj e výška nájomného na základe ročnej miery inflácie. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 /Bére.š, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč, M UDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 13 - Z mluva o poskytovaní por ad enských služie b v oblasti rómskej problematiky 

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb bol doručený všetkým poslancom pred 

zasadnutím. 

Starosta obce informoval poslancov, že sa s Mgr. Červer1ákom stretol pri podpísaní zmluvy na 

MRK II v Prešove. Obec je zapoj ená do uvedeného projektu a zamestnáva asistenta uči teľa v MŠ pre 
rómske deti. Mgr. Červer'íák je koordinátor na rómske menšiny. 

Lukáč - pozná ho osobne. Ani Červeňák ani Polák nikdy neboli koordinátorom pre rómske menšiny. 
Červeiíák j e podvodník. 

Starosta obce d al hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 16 
OZ za mieta podpísanie Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb v oblasti rómskej problematiky. 
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l :1:sleduk /liu\0\'LIIIitl: p r e::t'ulunt!i so 6 Ji O.I/i!llci ( J/ 

1-J/usomnie: w 6 / /Jére.\;. Franko . .!okuh. A.'w::.oll.t·i. Lukáč,\/ ( '/)r. l ú rgu 

jiFoíi {}, ztlržal sa O 

K bodu číslo 13 - MŽP SR - záverečn é sta novisko- Závod na pr·odukciu telwtých uhl'ovod ílwv 

te pelno u dc polymcr·izáciou od padov)·ch polym ér ov Voja ny 

Starosta obec informoval poslancov, že obec dostala záverečné stanovi sko Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky. Požiadal pr~vneho zástupcu obce, aby stručne oboznámil poslancov 
s obsahom listu. 

JUDr. Szabó - oboznámil poslancov s obsahom stanoviska. V závere stanoviska M inisterstvo 
životného prostredia uvádza: na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podl'a 
ustanovení zákona č . 24/2006 Z.z . o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa neodporúča realizácia navrhovanej činnosti 

"Závod na produkciu td.'lltých uhl'ovodíkov tepelnou depolymerizáciou odpadových polymérov 
Vojany" . 

Sta rosta obec da l hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : l? 
OZ berie na vedom ie list M ŽP SR zo diía 11. 12.2013 číslo 2487/20 13-3.4/ak- záverečné stanovisko-

Závod na produkciu tekutých uhľovodíkov tepelnou depolymerizáciou odpadových po lymérov Vojany 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč,MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bndu číslo 14 - Rôzne 

Zriadenie závodu oceliareii 
Starosta obce informoval poslancov vo veci zriaden ia závodu ocelíareľí na území EVO 

Vojany. Prostredie teclmicky zodpovedá požiadavkám investora. Na vypracovaní posudku pracovalo 

22 inžinierov. O investícií rozhodne ministerstvo do júna. 

Odmena zástupcu starostu 
Starosta obce informoval poslancov, že zástupca zastupoval starostu v mes1ac1 december 

počas jeho neprítomnosti a preto navrhuje odmenu zástupcovi vo výške 200 eur. 

lvfUDr. Varga - súhlasí ak o toľko bude znížený p lat starostu. 

Stat·osta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia:18 
{)Z SChval'uje ndmenu zástupCU Starostu VO výške 200 eur. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 3 /Béreš, Lukáč, Kaszonyi, l 

proti O, zdržal sa 3 /Franko , Jakub, MUDr. Varga l 

Ples MŠ 

Starosta obce informoval poslancov, že zamestnanci materskej školy organizujú fašiangový ples dňa 

8.2.2014 v kultúrnom dome. 

Príspevok od EVO 
Združenie rodičov pri MŠ dostalo l 000 eur na rekonštrukciu ihriska na dvore materskej školy. 
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