
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 25.03.2014 o 18.00 hodine 

v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom obce podľa § 13 
ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

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

Program: 

l. Otvorenie 
2. Volba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Správa hlavného kontrolóra obce: Následná kontrola odmeňovania zamestnancov Obce Vojany, 

Následná kontrola účtovných dokladov 4. štvrťrok 2013 
5. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2014 - Csemadok z.o. Voj any 
6. Vzdanie sa funkcie člena športovej komisie pri OZ Vojany 
7. Žiadost' o súhlas so vstupom na pozemok za účelom realizácie technických prác (vrtu) 
a monitorovania- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 
8. Projekt "Rekonštrukcia Materskej školy vo Vojanoch 2014" 
9. Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
10. Rôzne 
ll. Záver 

K bodu číslo l- Otvorenie 

Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanec Ladislav Jakub 
ospravedlnil svoju neúčasť a Zoltán Karkje PNS. 

Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 

OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupitel'stva uskutočneného dňa 25. marca 2014 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Jllasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2- Vol'ba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Ferdinánd Kaszonyi a Attila 
Lukáč. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrh u uznesenia: l 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ferdinánd Kaszonyi f Attila Lukáč. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Jllasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Kaszonyi, Lukáč, WJDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 3- Kontrola uznesení 
Hlavný kontrolór predložil poslancom správu o kontrole uznesení. 

MUDr. Varga prečítal vynesené uznesenia z druhého zasadnutia OZ zo dňa 25.2.2014 od 18 po 27. 

MUDr. Varga - k bodu č. 9 predchádzajúceho zasadnutia poznamenal, že v prípade, ak odberateľ 

odoberá plyn aj elektriku od jedného dodávateľa elektrická energia je lacnejšia o 7% a plyn o 8% . 

Hlavný kontrolór- o 7% na prvý rok pri 36 mesačnej viazanosti, druhý rok len o 3%. 

K bodu číslo 4 - Správa hlavného kontrolóra obce: Následná kontrola odmeňovania 
zamestnancov Obce Vojany, Následná kontrola účtoYných dokladov 4. štvrťrok 2013 

Správy kontrolóra boli doručené poslancom s pozvánkou. 
Hlavný kontrolór-
!.Kontrola odmeňovania zamestnancov, pri priznaní osobného príplatku rozhoduje starosta na základe 
písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Písomný návrh vedúcich zamestnancov nebol 
priložený k mzdovej dokumentácií. 
2.Kontrola účtovných dokladov - v správe sú uvedené faktúry pri ktorých nie je možné zistiť ako 
vznikla výsledná suma. Nestačí uviesť číslo zmluvy o dielo a číslo dodatku faktúru treba vystaviť na 
základe skutočne vykonaných prác. Jedná sa o staré faktúry ale treba odstrániť nedostatky. Faktúra 
musí obsahovať náležitosti podľa zákona o účtovníctve. 
Starosta obce - správa nie je jednoznačná, zákon o účtovníctve neobsahuje spomínaný paragraf. 
K faktúre na údržbu DČOV bol priložený rozpis a ak ešte niečo chýba nech kontrolór podrobne 
rozpíše aké sú nedostatky. 
Hlavný kontrolór - uviedol zákon, viackrát boli spomínané nedostatky, ktoré treba odstrániť a do doby 
kontroly neboli odstránené. Ak je uzavretá zmluva musí byť presne špecifikované o aké práce ide a za 
akú cenu. Tak isto to má byť uvedené aj vo faktúre. Treba uviesť aké práce boli vykonané a za akú 
cenu, aké náhradné diely boli dodané a ich cena. Nemôže byť rovnaká cena za každé obdobie. 
JUDr. Szabó - v zmluve bola dohodnutá paušálna odmena, aby nemuseli písať kedy, kde a koľkokrát 
boli vykonané opravy a prehliadky. 
Lukáč - ide o faktúry na údržbu DČOV - Ján Juhász a ďalšie sú Ing. Bajúžika - vykonávanie 
verejných obstarávaní. Je rád, že každá faktúra j e preskúmaná a teší sa, že sa kontroly vykonávajú 
takou formou. 
Starosta obce - zmluva bola uzatvorená v roku 2006. V správe je uvedené, že dodatok nebol 
zverejnený na stránke obce pričom dodatok je na stránke obce. 
Franko - nevidí problém v tom, ak Juhász dá podpísať obyvateľom aké opravy vykonal v DČOV 
a súpis potom priloží k faktúre. 
Lukáč- ani u Jakuba nie ne možné kontrolovať počet a množstvo vývozu odpadovej vody. 
Starosta obce - navrhuje poveriť právneho zástupcu obce aby zistil možnosti prepracovania zmluvy 
MUDr. Varga- pri uzavretí zmluvy o servisnej činnosti najlepším riešením bola pevná suma, ktorá sa 
vyplácala paušálne. Takto boli ceny najnižšie, ak by boli vyčíslené skutočné výkony cena mohla byť 
oveľa vyššia. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ poveruje právneho zástupcu obce preveriť zmluvu o dielo č. l/2008 zo dňa 19.3.2008 a dodatok č. 
l zo dňa 11.2.2009 s Jánom Juhászom Vojany č. 77 z hl'adiskajeho súladu s platnou právnou úpravou 
a výhodnost'ou pre obec v termíne do najbližšieho zasadnutia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

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

a)Správu hlavného kontrolóra zo dňa 4.3.2014 o Následnej kontrole odmeiíovania zamestnancov 
Obce Vojany 
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b) Správu hlavného kontrolóra zo diia 13.3.2014 o Následnej kontrole účtovných dokladov 4. 
štvrťroka 2013 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 5- Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2014- Csemadok z.o. Vojany 

Starosta obce informoval poslancov o predloženej žiadostiach o dotáciu. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovných návrhoch uznesení: 
OZ schvaľuje dotáciu pre Csemadok z. o. Vojany na rok 2014 vo výške 650 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 6 - Vzdanie sa funkcie člena športovej komisie pri OZ Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že Kanócz Alexander člen športovej písomne podal na 
obecný úrad vzdanie sa funkcie člena športovej komisie. Kanócz odchádza do predčasného 
starobného dôchodku a okrem dôchodku nemôže mať iný príjem. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena športovej komisie Alexandra Kanócza diiom 18.3.2014. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

Zoltán Béreš navrhuje za člena Františka Strunka narodeného v roku 1972. 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ volí za člena športovej komisie Františka Strunka narodený v roku 1972. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

lllasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 7- Žiadost' o súhlas so vstupom na pozemok za účelom realizácie technických prác 
(vrtu) a monitorovania - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava podal žiadost' o súhlas so vstupom na 
pozemok za účelom realizácie technických prác (vrtu) a monitorovania podzemných vôd. Jedná sa 
o parcelu číslo 1335/149 pri futbalovom ihrisku. 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Žiadosť o súhlas so vstupom na pozemok za účelom realizácie technických prác (vrtu) 
a monitorovania č. 340-13612014 zo dňa 03.03.2014 - tvorí prílohu zápisnice. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8 - Projekt "Rekonštrukcia Materskej školy vo Vojanoch 2014" 

Starosta obce informoval poslancov, že Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre 
rómske komunity vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych 
a kultúrnych potrieb rómskej komunity. Obec môže v rámci tejto výzvy získať podporu na údržbu, 
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opravu a rekonštrukciu materskej školy do výšky 25 000 eur. Z tejto sumy môže obec použíť najviac 
4 000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie. Projekt rekonštrukcie MŠ môže obec 
vypracovať so zameraním na obnovu fasády a zateplenie obvodových múrov. Minimálna výška 
spolufinancovania je 5% z celkových nákladov na projekt. Termín pre podávanie projektov je 
14.4.2014. 

MUDr. Varga- Obec má vypracovaný projekt na materskú školu 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
a)schvaľuje vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt vo výške 25 000 eur 
"Rekonštrukcia Materskej školy vo Vojanoch 2014" a jej predloženie v rámci výzvy č. l ÚSVRK 2014 
b) schvaľuje spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia Materskej školy vo Vojanoch 2014 " vo výške 
najmenej 5% z celkových nákladov na projekt, najviac do výške 5 000 eur 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 9 - Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
Lukáč- kultúrna komisia v januári neuskutočnila žiadnu akciu, vo februári bola súťaž v hraní kariet, 
v marci bola opravená úradná tabuľa. 
MUDr. Varga- predseda výberovej komisie prečítal: 
Záznam prieskumu trhu zo dňa 12.03.2014 na predmet zákazky: Dodanie a montáž vchodových dverí 
a okien do MŠ a ŠJ Vojany. Úspešným uchádzačom sa stal: PUURA s.r.o., Námestie slobody 582/4, 
07301 Sobrance s obstarávacou cenou 2 099,00 eur s DPH. 
Záznam prieskumu trhu zo dňa 12.03.2014 na predmet zákazky: Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ 
Vojany. Úspešným uchádzačom sa stal: Urob si sám, Obrancov mieru 23, 071 Ol Michalovce 
s obstarávacou cenou 856,64 eur s DPH. 
Zápisnicu zo dňa 11 .3.2014 z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: Futbalové ihrisko a šatne 
v obci Vojany Uskutočnenie stavebných prác. Pri hodnotení ponúk ako prvá bola ponuka fi rmy 
BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzením, Stavbárov 3, 071 Ol Michalovce s cenou 
132 539,17 eur s DPH. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ a) berie na vedomie 
Záznam prieskumu trhu zo dňa 12.03.2014 na predmet zákazky: Dodanie a montáž vchodových dverí 
a okien do MŠ a ŠJ Vojany, 
Záznam prieskumu trhu zo dňa 12.03.2014 na predmet zákazky: Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ 
Vojany, 
Zápisnicu zo dňa 11.3.2014 z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: Futbalové ihrisko a šatne 
v obci Vojany Uskutočnenie stavebných prác 
b) poveruje starostu obce s podpísaním objednávok na Dodanie a montáž vchodových dverí a okien do 
MŠ a ŠJ Vojany a Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ Vojany. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

Hlavný kontrolór - obec má prijaté uznesenie, že každá zmluva musí byť schválená OZ. Zmluva 
o dielo na uskutočnenie stavebných prác Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany má byť predložená 
na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 
Starosta obce - zmluva bude predložená OZ 
Béreš - pri takej akcií má byť aj stavebný dozor. 
Starosta obce - bude vypísaná výzva 
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K bodu číslo 10 - Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov, že je možné podať Žiadosť o poskytnutie dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na rekonštrukciu a modernizáciu rozhlasu -
bezdrôtový rozhlas. Maximálna výška dotácie je 13 500 eur a spolufinancovanie obce minimálne 
10%. 
MUDr. Varga- obec má projekt na rozhlas? 
Starosta obce - obec má predbežnú kalkuláciu ale na vypracovanie projektu treba vypísať súťaž. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácii v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej 
republiky na rekonštrukciu a modernizáciu rozhlasu - bezdrôtový rozhlas. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

Béreš- má význam ten kamerový systém v obci? Pri nich je namontovaná kamera a je zvedavý, či na 
zábere je možné spoznať osobu, ktorá stojí pri hrádzi lebo keď ihrisko bude hotové a kamera bude 
orientovaná na ihrisko, či zábery budú kvalitné. 
Starosta obce - dá sa spoznať osoba 
Kaszonyi- kamery nemajú monitorovať ulice ale majetok obce. 

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu 
Starosta obce informoval poslancov, že bude vypísaná súťaž vo vestníku na Rekonštrukciu 
a modernizáciu kultúrneho domu, toho času sa vybavujú stanoviská dotknutých orgánov. 

Lukáč - demontáž chodníkov či je uvedené v zmluve o dielo na rekonštrukciu chodníkov a rigolov, 
lebo vypomáhajú nezamestnaní zapojení do aktivačnej činnosti. Ak tieto práce sú v súpise prác budú 
aj vyfakturované. Čo bude od l. apríla s menšími obecnými službami a s aktivačnou činnosťou lebo 
má také informácie, že v apríli nič nebude. Nezamestnaní vtedy nedostanú peniaze a budú nespokoní. 
Starosta obce - menšie obecné služby pokračujú podľa podpísanej zmluvy do konca júna. Na 
aktivačné práce obec podala žiadosť a podľa toho úrad práce schváli počet osôb. 

MUDr. Varga - žiada, aby po oprave chodníkov a rigolov vchody do dvorov boli uvedené do 
pôvodného stavu. 

Franko - žiada obecný úrad, aby vypracoval vyhodnotenie podaných žiadostí o dotáciu kol'ko sme 
podali v poslednej dobe a aká je úspešnosť. 

K bod u číslo ll - Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapisovateľka: Mária Fajdelová 

Overovatelia zápisnice: Ferdinánd Kaszonyi .................. -:-~~ .. . 
Attila Lukáč 
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