
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 07.05.2014 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 zastupiteľstva a prizvaní podľa prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 
zápisnice. 

Program: 

l . Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Zmluva o dielo č. 1/2008 zo dt1a 19.03.2008 a Dodatok č. l zo dňa 11.02.2009 - právny rozbor 
5. Návrh Zmluvy o dielo "Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany" 
6. Terénne úpravy na futbalovom ihrisku Vojany 

Zemné práce pre klzisko Vojany 
Vytýčenie a montáž konštrukcie 

7. Mandátna zmluva č. 2/2014 AF Tender s.r.o. Čordákova 7, Košice 
8. Kontrola vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcou za rok 2013 - správa hlavného kontrolóra obce 
9. Ladislav Jakub, Vojany 115- Zmluva a faktúry za rok 2011 
10. Lukáč Attila, Vojany 15 - list zo diía 24.04.2014 
ll . Správa o podaných žiadostiach o dotáciu 
12. Správa jednotlivých komisií pri OZ V o jany 
13. Rôzne 
14. Záver 

K bodu číslo l - Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanec Kaszonyi sa na 

zasadnutie dostaví neskôr. Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje programu zasadnutia obecného zastupitel'stva uskutočneného dňa 7. mája 2014. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2- Vol'ba návrhovej komisie 

Starosta obce 
Jakub.,../ 
~/ l ,. rv~~ 
/ ' 

navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Gabriel Franko a Ladislav 
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Stat·osta obce dal hlasovať o nasledovnom návt·hu uznesenia: 
OZ schval'uje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Gabriel Franko a Ladislav Jakub. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

18.12 Ferdinánd Kaszonyi sa dostavil na zasadnutie OZ. 

K bodu číslo 3- Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu plnenia uznesení vynesených na treťom a štvrtom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a zistil, že unesenie č. 41 nie je spl nené z dôvodu, že firma BREZA 

STAVOTRANS s.r.o. odstúpila od podpísania zmluvy. Uznesenie č. 45 ohľadom predlože1úa zmlúv 

a faktúr s prílohami uzatvorenými s Ladislavom Jakubom, ale je zaradené do programu dnešného 

zasadnutia. 

J UDr. Szabó navrhuje zrušiť uznesenie č. 41. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ ruší uznesenie č. 41 zo dňa 2.4. 2014 s nasledovný m znením: 
a)schval'uje Zmluvu o dielo "Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany" 
b)poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s.firmou BREZA STAVOTRANS, s.r.o., Stavbárov 3, 
071 OJ Michalovce z dôvodu, že zhotovíte/' n ie j e schopný dodržať termín realizácie stavby na základe 
oznámenia zo dňa 7.4.2014. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce upozornil poslancov na dodržanie rokovacieho poriadku. 

K bodu číslo 4 - Zmluva o dielo č. 1/2008 zo dňa 19.03.2008 a Dodatok č. l zo dňa 11.02.2009-
právny rozbor 

Právny rozbor bol doručený poslancom pred zasadnutím OZ. 
Lukáč- vypočítal podľa zmluvy o dielo aká suma vyjde na jednu čističku a zistil, že 24,89 €/DČOV 
ročne. V roku 2009 pribudli 3 čističky a odmena bola zvýšená o 2 377 eur a nie o 3x24,8. 
Starosta obce - v roku 2008 pri uzavretí zmluvy o dielo nebolo k čomu prirovnať cenu za údržbu 
domových čističiek odpadových vôd a po roku sa zistilo, že ročná cena údržby nebola 
úmerná odvedenej práci. 
Lukáč - podľa zmluvy z roku 2008 údržbár by mal vykonávať vizuálnu kontrolou každých 50 dní, 
nevie o tom, že existuje taký súpis vykonaných prác, ktorý by dokazoval vykonanie tejto kontroly. 
Starosta obce- ku faktúre je priložený súpis. 
Lukáč - na odstránenie chýb má dodávateľ 5 dní v opačnom prípade na základe zmluvy má zaplatiť 
penále. 
Starosta obce - dodávateľ sa snaží odstrániť chyby v stanovenom termíne, ale sú prípady keď treba 
objednať náhradné diely z Bratislavy alebo je problém s čerpadlami. 
Lukáč- keď podpísal zmluvu musí ju dodržať. 
Hlavný kontrolór - otázka nie je právnou otázkou . Súhlasí so všetkým čo j e v rozbore. Nie je problém 
so zmluvou ale s náležitosťami faktúry. Podľa zákona faktúra musí obsahovať určité náležitosti tj. 
musí obsahovať rozsah a druh dodanej služby, množstvo a cenu dodaného tovaru a služieb. 
Béres - Juhá ešte z tejto sumy platí daň? 
Starosta r:e- áno nie je platcom DPH ale ako podnikateľ platí dalí z príjmov. 
Luk ~:; 7 je značne nevýhodná p<e obec, tceba ju pccpcacovat'. 
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Starosta obce - v iacerí používajú č ističku ako žumpu a nie je ani pod prúdom, takže č istička neplní 
svoju funkciu . 
Béres - ľudia si myslia, že budú doplácať na elekt1inu kvô li čisti čke ale to nie je pravda, ale keď sú 
čističky riadne prevádzkované nemajú veľkú spotrebu a voda nezapácha. 
Starosta obce - Tento problém vyskytuje často. Navrhuje poveriť právneho zástupcu s prepracovaním 
zmluvy 
Jakub - musíme si uvedomiť, že čím staršie budú čističky tým bude viac problémov. 
JUDr. Szabó - v akom smere má byť zmluva prepracovaná? 
Hlavný kontrolór - treba stanoviť jednotkovú cenu a charakter opráv. 
MUDr. Varga - len tak vieme zistiť, či zmluva je zjavne nev)rhodná pre obec ak by sme vedeli za 
koľko by vykonal opravy iný údržbár. 
Franko - treba zostaviť komisiu a urobiť monitoring v obci. 
Kaszoyni - taká kontrola už bola vykonaná v minulosti môže byť vykonaná zase. 
Franko- keď údržbár nevie niečo opraviť treba sa obrátiť na výrobcu alebo na iného opravára. 
MUDr. Varga - máme poriadkovú komisia ktorá môže riešiť tento problém. 
Franko- sa hlási do komisie. 
Starosta obce - navrhuje nasledovné zloženie komisie: Franko, Kark, Lukáč, Kaszonyi, Béres, Jakub. 

Sta rosta obce da l hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
a) OZ zriaďuje komisiu DČOV pri OZ Vojany 
b) voli za členov komisie nasledovných členov: Béres, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč 
c)úlohou komisie DČOV pri OZ Vojany kontrola prevádzkyschopnosti DČOV v obci Vojany 
d)ukladá vykonal' komisií DČOV pri OZ Vojany vykonať kontrolu a písomne informovať OZ Vojany do 
31. 5.2014. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 5 - Návrh Zmluvy o dielo "Futba lové ih risko a šatne v obci Voja ny" 

Starosta obce informoval poslancov, že finna BREZA ST A VOTRANS s.r.o. odstúpila od 
podpísania zmluvy z dôvodu vyt'aženosti kapacít fim1a nie je schopná dodržať termín realizácie 
stavby. 

Obec vyzvala ďalšieho uchádzača na podpísanie zmluvy tj. Jákob ép. Kft. Vajdácska, 
Maďarsko. Pri verejnom obstarávaní každý uchádzač priloží návrh zmluvy o dielo. Pri podpísaní 
zmluvy nie je možné zmeniť zmluvu o dielo má sa podpísať predložená zmluva. V Maďarskej 
republike je 27% DPH, ktorá j e uvedená aj v zmluve. V Slovenskej republike výška DPH je 20%. 
Starosta obce konzultoval s riaditeľom Daňového úradu Veľké Kapušany a podľa neho podnikateľ sa 
má zaregi strovať v Bratislave na Dai'íovom úrade a vtedy môže fakturovať DPH vo výške 20%. 
Hlavný kontrolór - zmluva o dielo predložená v rámci verejného obstarávania sa musí podpísať, 
zmeniť sa dá iba v prípade ak nastanú okolnosti ktoré nie je možné predvídať. DPH to nie je lebo 
obec vedela pri podaní ponuky, že v SR je 20% DPH. Nemôže sa podpísať zmluva o ktorej už vieme, 
že je chybná. Zmluva bude zverejnená na webe a môže ju vidieť každý. 

JUDr. Szabó- obec má dve možnosti buď podpísať zmluvu alebo nepodpísať zmluvu. Zo strany obce 
nie je zaujímavá DPH lebo obec nie je platcom DPH. 

Jakub - netreba dovtedy podpísať zmluvu dokedy nemá podnikateľ veci v poriadku. 
Starosta obce - do 16 dní sa má podpísať zmluva. 

MUDr. Varga odmienky vo verejnom obstarávaní majú byť stanovené tak, aby sa mohli uchádzať 

uchád .v· z eurótej únie. 

; [f'~tr-- ~ 
3 



Hlavný kontrolór - podmienkou uchádzať sa v štátoch európskej únie je zaregistrovať sa v tej krajine 
v ktorej chce podnikať. Ak doteraz nie zaregistrovaný je ni ekde problém. Všetky dokumenty mal 
predložiť v slovenskom jazyku. 
Starosta obce - uchádzač predložil dokumenty v slovenskom jazyku, ale nema l všetky dokumenty 
preložené. Na základe zákona má 16 dní na to aby predložil úradne preložené dokumenty. 
Kark- našou úlohou je schváliť uznesenie na maximálnu sumu, ktorá je určená v cenovej ponuke. 

1\1UDr. Varga - v uznesení treba uviesť cenu bez DPH. 
Hlavný kontrolór - nemôžu schváliť sumu s 27% DPH keď u nás je DPH 20%. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia : 
a) OZ schvaľuje zmluvu o dielo "Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany" 
b) Poveruje starostu obce s podpisanim zmluvy s firmou Jákob ép Kft., Csonkás út 1/a, 3961 

Vajdácska, Maďarsko. 
Zmluva tvorí prílohu uznesenia. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 6 /Béreš, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa l /Franko/ 

K bodu číslo 6 - Terénne úpravy na futbalovom ihrisku Vojany 
Zemné práce pre klzisko Vojany 
Vytýčenie a montáž konštrukcie 

Starosta obce informoval poslancov, že podnikatel' Attila Híreš od minulého zasadnutia znížil 
fakturovanú sumu na futbalové ihrisko o 50%. Predložil aj súpis vykonaných prác pre obec Vojany 
bez požiadavky náhrady - bezplatne. 
Kark- na základe čoho robil tieto práce? Tu vyhlásil, že terénne úpravy na ihrisku robí grátis na 
základe dobrých pracovných vzťahov. Nemá nárok na vyplatenie týchto prác. Je pravda že boli na 
stavbe aj zamestnanci aktivačných prác a nemali tam čo h l'adať. 

Lukáč - súhlasí. 

MUDr. Varga- v zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia bolo uvedené, že ak práce boli odvedené 
a obec za ne nezaplati la ide o bezdôvodné obohatenie obce. Každý vie, že tieto práce boli vykonané. 
Starosta obce - výška všetkých faktúr je 2 628,05 eur. 
Jakub- je v rozpočte táto suma? 
Starosta obce- nie je v rozpočte. 
JUDr. Szabó - treba zistiť či fakturované práce boli v skutočne vykonané. Kto prevzal práce a kto 
podpísal prevzatie prác? Každú odvedenú prácu musí niekto prevziať, ak neboli prevzaté práce kto to 
teraz podpíše. 
Kark - bude hájiť záujmy obce a podnikatel' sl'úbil, že tieto práce vykoná grátis a preto obec nie je 
povinná zaplatiť za tieto práce. 
Starosta obce - dohodli sme sa, že na ihrisku zarovná 20 tatroviek hliny ale v skutočnosti bolo 60 
tatroviek. 
Kark - nesúhlasí s vyplatením faktúr, ak faktúry budú vyplatené zavolá takú kontrolu na obec ktorá 
dokáže aké práce boli vykonané. 

Hlavný kontrolór - niekto musel objedať prácu, objednávka môže byť aj ústna. Netreba robiť 
problémy, treba sa dohodnúť a problémy vyriešiť. Nevie posúdiť kto má pravdu. 

JUDr. Szabó - má taký názor, že treba dokázať, že práce boli objednané. Je možné, že podnikatel' 
voje pohl'adávky bude žiadať cestou súdu. A súd vydá rozhodnutie to bude 

záväzné pr . ctký~ 
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Lukáč- v tom momente ako budú faktúry uhradené dá podnet na NKU. 
Kark - ak podni kate!' má problém s určitou osobou mal to riešiť s dotyčným a nie vyfakturovať práce 
obci. 
MUDr. Varga- tento problém mal riešiť starosta s podnikatel'om. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ odročuje bod č. 6 Terénne úpravy na futbalovom ihrisku Vojany 

Zemné práce pre klzisko Vojany 
Vytýčenie a montáž konštrukcie 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce informoval poslancov, že dňa 5.5.2014 Attila Híres - stavebná činnosť 

predložila oznámenie, v ktorom oznamuje obci, že na stavbe "Rekonštrukcia a údržba rigolov 
a chodníkov v obci Vojany" chýbajú betónové dlažby, obrubníky a žl'aby. Do konca budúceho týždňa 
bude vedieť presný počet chýbajúceho betónového materiálu. Na prejednanie tejto veci bude zvolané 

zasadnutie OZ. 

MUDr. Varga- na predchádzajúcom zasadnutí bol starosta verejne obvinený z úplatkárstva a pýta sa 
starostu aké kroky podnikol ako verejný činiteľ na očistenie svojho mena. 
Starosta obce- nepodnikol nič, ale najprv boli aj obvinený iní a keď sa pýtal kto je ochotný svedčiť na 
súde nikto sa nehlásil. 

K bodu číslo 7- Mandátna zmluva č. 2/2014 AF Tender s.r.o. Čordákova 7, Košice 

Starosta obce informoval poslancov, že s materiálmi dostali aj Mandátnu zmluvu na 
zabezpečenie procesu zadávania zákazky "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Vojany" 
v súlade so zákonom o verejnom obstávaní. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
a)OZ schval'uje Mandátnu zmluvu č. 212014 AF tender s.r.o., Čordákova 7, 040 23 Košice na 
zákazku "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu". 

b)poveruje starostu obce s podpísaním tejto zmluvy 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 8 - Kontrola vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcou za rok 2013 - správa 
hlavného kontrolóra obce 

Hlavný kotrolór informoval poslancov, že každú dotácia vyhodnotil samostatne. U subjektov 
Stolnotenisový klub TTC, Cirkevná základná škola, Pol'ovnícke združenie Srnec Vojany boli menšie 
nedostatky, ktoré boli odstránená počas kontroly a preto kontrola bola ukončená so záverom "nezistili 
sa žiadne nedostatky'' . Tak isto bola daná príležitosť na opravu nedostatkov zástupcom futbalovému 
klubu do 15.5.2014, ktorí do uvedeného termínu sa nedostavili na obecný úrad. Zistené nedostatky sú 

ntrole. Kontrola môže prísť aj na obec ktorá sa môže vzťahovať aj na dotácie. 
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Star·osta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie !>právu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole vyúčtovania dotácii 

poskytnutých obcou č. 41312014,41412014 a 41512014 zo dňa 29. aprfla 2014. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 7 /Béreš, Franko,.Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 

proti O, zdržal sa O 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ odročuje !>právu hlavného kontrolóra č. 41612014 zo di1a 29.4.2014 na najbližšie zasadnutie OZ. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 9- Ladislav Jakub, Vojany 115- Zmluva a faktú ry za rok 2011 

Starosta obce informoval poslancov, že všetky faktúry s prílohami vystavené Ladislavom 
Jakubom sú prefotené od roku 201 1 a predložil ich poslancom. 
Hlavný kontrolór - nebol prítomný na zasadnutí, kde zastupitel'stvo jednalo o tejto veci, ale podľa 
neho dali zbytočnú prácu zamestnancom obecného úradu. Všetky faktúry sú zverejnené na webstránke 
obce 
Lukáč- táto vec pochádza od neho lebo prílohy k faktúram neboli zverejnené na internete. 
Jakub - v minulosti mal menšie auto preto musel vykonať viac fúr ako v súčasnosti. Na terajších 
faktúrach je fakturovaných menej fúr. 
Hlavný kontrolór - tieto faktúry boli predložené obecnému zastupiteľstvu nikto ich nemôže brať 
domov. 
Lukáč- žiadal ekonómku, aby vyhľadala prílohy k faktúram ale ona nemala čas preto žiadal obecný 
úrad na zasadnutí OZ. 
Ekonómka obecného úradu - l faktúra bola vybratá a boli spočítané kilometre, ktoré súhlasi li 
s faktúrou. Oznámila pánovi Lukáčovi, že požadované dokumenty vydá na príkaz starostu. 
Lukáč- zákon píše, že obecný úrad je povinný poskytnúť údaje a dokumenty. 
Hlavný kontrolór - zamestnankyňa konala správne, starosta má dať pokyn zamestnanom na 
poskytnutie údajov a údaj e sa poskytujú na základe písomnej žiadosti . 

K bodu číslo 10- Lukáč Attila, Vojany 15 - list zo dňa 24.04.2014 

Starosta obce informoval poslancov o predloženom návrhu poslanca na začatie j ednania 
s kompetentnými orgánmi o povolenie namontovania cestných retardérov- spomal'ovacích prahov na 

ulice v obci. Poslanec vykonal aj prieskum trhu napriek tomu, že robiť prieskumy je v kompetencií 

výberovej komisie. Starosta dodal, že najprv treba dať vypracovať projekt, ktorý musí vypracovať 

odborne spôsobila osoba. 
MUDr. Varga - prieskum trhu nevykonáva výberová komisia ale obec, j e rád že pán poslanec sa stará 

o bezpečnosť obyvateľov. Koľko nehôd bolo na obecných cestách v minulom období, ktoré by 

odôvodnili namontovanie spomínaných spomaľovacích prahov? Navrhuje namaľovať prechody pre 

chodcov pri ZŠ a pri autobusových zastávkach a osvetliť prechody, aby boli jasne viditeľné. Treba 
opraviť krvt na odvodňovacom kanálv nri Godžowch. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ žiada starostu obce, aby požiadal KSK Košice, Správa ciest o obnovenie vodorovných 
dopravných značení pred školou a autobusovými zastávkami. 
Výsledok hlasovania: l.J:dentovali sa 7 poslanci OZ 

~nie: za !?fBéreš, Franko,Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
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proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje vypracovanie dopravného projektu na umiestnenie retarderov - spomal'ovacích prahov 
na území obce Vojany v počte 4 kusov pred domami s.č. 79, 103, Polyfunkénou budovou a pri 
potravinách Kark. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

K bod u číslo ll- Správa o podaných žiad ostiach o d otáciu 

Starosta obce predložil poslancom Prehl'ad projektov Obce Vojany podaných od roku 2010. 
V prehl'ade bola uvedená aj úspešnosť projektov. 
MUDr. Varga- bola reč o dotácií na traktor v akom štádiu je žiadosť? 
Starosta obce - bola podaná žiadosť na Environmentálny fond, obec ešte nedostala rozhodnutie 
o pridelení ani o zamietnutí. 

Sta rosta obce d al hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Prehlad projektov Obce 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 

K bodu číslo 12 -- Správa jednotlivých komisií 

MUDr. Varga podal ústnu správu o práci výberovej komisie: Obci boli doručené tri ponuky na 
stavebný dozor na šatne, ktoré neboli úplné preto uchádzači boli vyzvaní o doplnenie dokladov. 
Uskutočnilo sa otváranie obálok na "Prístavba a rekonštrukcia kultúrneho domu Vojany". 

K bodu číslo 13 - R ôzne 

P lánova né kultúrne akcie v obci 
Starosta obce informoval poslancov, že dľía 9.5. sa uskutoční majáles na športovom ihrisku 

a 11 .5. sa uskutoční Deii matiek v kultúrnom dome v spolupráci s Materskou školou, Cirkevnou 
základnou školou a Csemadokom. Pozýva všetkých poslancov. 

Lukáč - treba opraviť poškodenú hojdačku na ihrisku v parku a navoziť piesok do pieskoviska. 
Starosta obce- poškodená hojdačka bude oclmontovaná lebo nezodpovedá nonnám európskej únie. 

Béreš - treba zamyslieť nad tým, že pomali príde teplé obdobie a nové futbalové ihrisko bude treba 
polievať. Dobre by bolo prijať človeka na polovičný úväzok. Navrhuje prijať Attilu Lukáča, ktorý je 
veľmi aktívny človek 
Starosta obce- trávu na ihrisku najprv treba ošetriť umelým hnojivom a keď tráva bude silnejšia treba 
pravidelne kosiť. 
Béreš - tráva musí byť polievaná, aby zosilnela. 

Jakub - treba vyčistiť kan ' pri pani Marty Csókovej. Autobusovú zastávku pri Lykotexe treba dať do 
poriadku. 



K bodu číslo 14 - Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

z,pi>ovatel'ka Mána Fajdelová Á ;f;::_ 
Overovateha zap1smce: Gabnel Franko ..... Ó~ 

Ladislav Jakub \J"" \ 
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Štefan Czinke 

starosta obce 
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