
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁ P ISNICA 

Z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 25.02.2014 o 18.00 

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 zastupiteľstva a prizvaní podľa prezenčnej lŕstiny. Prezenčná listina tvorí p:r?lohu 

zápisnice. 

Program: 

l. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Dodatok č. l k VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany 
5. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2014 (TTC Vojany Tigers, Ref.krest'anská cirkev, Poľovnícke 

:t:druženie s·ttNEC) 
6. Infonnácia o majetkoprávnom stave pozemkov v k. ú. Vojany na ktorých sa nachádza staré 

futbalové ihrisko 
7. Bezdrôtový rozhlas v obci Vojany 
8. Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
9. Rôzne 
10. Záver 

K bodu číslo l - Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanec Attila Lukáč 

ospravedlnil svoju neúčasť a Zoltán Béreš sa dostaví neskôr. 

Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 25. februára 2014 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga 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 hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ladislav Jakub a Zoltán Kark. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 pos lanci OZ 
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Hlasovanie: za 5 1, Franko, Jakub, Kark, Kaszunyi, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 
Hlavný kontrolór predložil poslancom správu o kontrole uznesení. 

Franko prečítal vynesené uznesenia z prvého zasadnutia OZ zo dt'ía 27 .1.2014 od l po 17. 
Kar k - výzvu na vchodové dvere a plastové okná do MŠ treba presne špecifikovať a vypísat' novú. 

MUDr. Varga- čo je s VO na Futbalové ihrisko a šatne? 
Starosta obce - hlavný kontrolór zistil, že výzva nie je zverejnená na web stránke obce, vo vestníku je 
zverejnená. 
Franko - prečo nie je zverejnená na stránke obce? Bračok poberá odmenu? 

Hlavný kontrolór - tento problém sa opakuje, obec je povinná zverejniť na svoj ej web stránke 
predpísané informácie. Treba sa pozrieť na vyúčtovanie, ktoré je pripojené mesačne k faktúram. 

Zverejnenie údajov je stále na zozname. Dovtedy bude upozomovať a informovať obecné 
zastupiteľstvo, kým tento problém nebude vyriešený. Ide o vážny problém. 
MUDr. Varga - keď nie je zmluva zverejnená na stránke obce ide o jasné pochybenie obce a zmluva 
je neplatná. Bračok dostane materiály včas? 
Starosta obce - áno, origjnál zmluvy už vrátil na obecný úrad. 
Kar k - treba napísať uznesenie a upozorniť ho, aby vykonával svoju prácu v súlade so zmluvou. 
MUDr. Varga - pred rokom žiadal Bračoka, aby mesačne vyhodnotil záznamy z kamier a nič sa 
nestalo. Sú nevyriešené prípady ako svietidlá pred poštou a aj iné. 

Hlavný kontrolór - k uzneseniu č. 15 sa spýtal, či je už splnené? 

Starosta obce - zmluvy budú prepracované do 31.3 .20 14. 

K bodu číslo 4 - Dodatok č. l k VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení v)•šky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že aj toho roku treba schváliť výšku dotácie na mzdy a 

prevádzku Školského klubu detí pri CZŠ reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom 

maďarským vo Vojanoch. V dôvodovej správe je výpočet dotácie s uvedením maximálnej výšky 
dotácie vo výške l OO% 15 490,56 €. Obec j e povinná poskytnúť škole minimálne 88% pridelenej 
dotácie. V roku 2013 bola dotácia poskytnutá vo výške 94%. 

Kaszonyi - navrhuje aj na rok 2014 poskytnúť dotáciu vo výške 94 %. 
V tomto prípade výška dotácie na rok 2014 bude vo výške 14 561 eur. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Dodatok č. l k VZN Obce Vojany č. 212010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na diet'a školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany. Výška dotácie na rok 2014 je 14 561 
eur. 
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 5 - Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2014 

18.34 Béreš sa dostavil na zasadnutie 
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Starosta obce infonnoval poslancov o predložených žiadostiach o dotáciu od združení so 
sídlom vo Vojanoch. Žiadosť podali: TTC Tigers Vojany a žiadali dotáciu vo výške 2 500 eur, 
Reformovaná kresťanská cirkev Voj any, Poľovnícke združenie Srnec Vojany - žiadali 350 eur. 
MUDr. Varga - z akého dôvodu nebola čítaná žiadosť Csemadoku? 
Starosta obce- ešte nepodali žiadosť. 

MUDr. Varga - už je nakúpený vysávač do sobášnej siene? 
Starosta obce - ešte nie ale bude kúpený. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovných návrhoch uznesení: 
OZ schval'uje dotáciu pre ITC Vojany Tigers, 076 72 Vojany 144 na rok 2014 vo výške 2 500 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

OZ schvaľuje dotáciu pre Reformovanú krest'anskú cirkev Vojany, 076 72 Vojany na rok 2014 vo 
výške 8 000 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

OZ schval'uje dotáciu pre Pol'ovnícke združenie SRNEC Vojany, 076 72 Vojany na rok 2014 vo výške 
350 eur 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

OZ schvaľuje dotáciu pre Futbalový klub Vojany, 076 72 Vojany na rok 2014 vo výške 8 300 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlaso_vanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

Hlavný kontrolór - upozorňuje vedenie futbalového klubu, že aj toho roku bol preplatok ne elektrickej 
energií poukázaný na účet obce. Pred rokom boli upozornení, že treba VEZ oznámiť číslo bežného 
účtu futbalového klubu. Obec nevie tento prijem zaúčtovať. Aj vodné platí obec, FK dostane dotáciu 
a vodné naďalej platí obec. 

K bodu číslo 6 - Informácia o majetkoprávnom stave pozemkov v k.ú. Vojany na ktorých sa 
nachádza staré futbalové ihrisko 

nJDr. Szabó vypracoval Informáciu o majetkoprávnom stave pozemkov na ktorých sa nachádza staré 
futbalové ihrisko. Správa tvorí prilohu zápisnice. Presné údaje obec dostane po zameraní a vyhotovení 
geometrického plánu. Toho času ešte nie je dôvod na vypracovanie geometrického plánu. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Informáciu zo dňa 12.02.2014 o majetkoprávnom stave pozemkov v k. ú. Vojany, 
na ktorých sa nachádza staré futbalové ihrisko. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 7 - Bezdrôtový rozhlas v obci Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že firma Telegrafia , ktorá montovala novú sirénu v obci 
dala ponuku na zhotovenie bezdrôtového rozhlasu v obci. Poslanom bola predložená orientačná 
cenová ponuka. Ak obec niečo vyhotoví vo vlastnej réžií náklady budú nižšie. Pri každom 
reproduktore je akumulátor, ktorý je funkčn)' 48 hodín aj pri odstavení elektrickej energie. Podľa neho 
navrhovaná cena je prijateľná a v budúcnosti bude potrebná rekonštrukcia verejného rozhlasu. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesen ia: 26 
OZ berie na vedomie informácie o realizácií výstavby bezdrôtového rozhlasu v obci Vojany. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 8 -Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany· 

Predsedovia komisií nemali správy komisií. 

K bodu číslo 9 - Rôzne 

Dodatok k zmluve SPP 

Starosta obce informoval poslancov, že SPP predložili návrh zmluvy na odber plynu. Zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú na dva roky a je uvedené 5%-ná zľava na cenu plynu. Firma takto chce 
zabezpečiť, že obec bude odberatel'om aj naďalej. 
MUDr. Varga - ak úrad pre reguláciu ceny plynu zníži cenu tak aj tu klesne cena? 
JUDr. Szabó- regulovaná cena j e platná pre každého a sľúbená zľava má platiť aj naďalej. 

Kaszonyi- navrhuje ostať tak ako doteraz bez záväzkov. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje podpísanie dodatku o odbere zemného plynu. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Jflasovanie: za O 

proti O, zdržal sa 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga l 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Starosta obce prečítal Záznam z administratívnej kontroly pred podpisom zmluvy zo dňa 
17.2.2014 podľa ktorého treba vypísať nové verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia. Záznam obsahuje zoznam nedostatkov, nie sú veľké chyby ale v prípade podpísania 
zmluvy podľa uskutočneného verejného obstarávania môže dôjsť k neoprávneným výdavkom pri 
realizácií projektu. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ navrhuje vypísanie nového verejného obstarávania na predmet zákazky " Rekonštrukcia 
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany". 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Jflasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O \ 
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K bodu ets o , • ť zasadnutie u on . 
V' l lO - Záver . k čil 

, 1 za ucas a ďakoval pritom~ - /} 
Starosta obce po , ·0./2 ........ . 

Zapi sova e . . i/.. ........ . 
. t ľka· Mária Fajdelova ..... ... ~ 

b ... { . , · nice: Ladislav Jaku ····· ' ·· :- · f . 
Overovateha zaprs Zoltán Kark .......... /!.. .. T"': 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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