
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

Z ÁPISNICA 

Zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupitel'stva Obce Vojany, konaného diía 24.06.2014 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. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Prítomní: 
Poslanci obecného zastupiteľstva a prizvaní podl'a prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 
záp1snice. 

Progr-am: 

l . Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrolný deň na stavbe: "futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany" 
4. Kontrola uznesení 
5. Záverečný účet na rok 2013 
6. Zmena rozpočtu 
7. Správc. jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
8. S;.>:áv<! ~avného kontrolóra č. 416/2014 zo dňa 29.1.20 14 - Kontrola vyúčtovania dotácií -
Futba~ -:- ··5 Klub 

Správy hlavného kontrolóra - Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou v roku 
2013 pre Ref. kresť cirkev a Csemadok z.o. Vojany 

9. Žiadosť zo dňa 19.5 .2014 o prenájom miestnosti v polyfunkčnej budove obce Vojany - Eva 
Erdelyiová, bytom Vojany č. l O, 076 72 

l O. Terénne úpravy na futba lovom ihrisku Vojany 
Zemné práce pre klzisko Vojany 
Vytýčenie a montáž konštrukcie 

l l . Mobilné samochodné zavlažovacie zariadenie 
12. Rôzne 
13. Záver 

K bodu číslo l - Otvorenie 
St~r0sta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanci Ladislav Jakub 

a Ferdinánd Kaszonyi sa dostavia na zasadnutie neskôr. Starosta obce vyhlásil zasadnutie za 
uznášaniaschopné. 
Franko navrhol doplniť za 6. bod bod č. 7 - Správa o vykonaní kontroly funkčnosti DČOV a ostatné 
body posunúť o jedno. 

Star-osta obce da l hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje programu zasadnutia obecného zastupitel'stva uskutočneného di1a 24. júna 2014 

rozšírený o bod Správa o vykonani kontroly funkčnosti DČOV. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Kark, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 
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K bodu čís l o 2 - Voľba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Zoltán Kark a Attila Lukáč. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Zoltán Kark a Attila Lukáč. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

18. 15 Ferdinánd Kaszonyi sa dostavil na zasadnutie 

K bodu číslo 3 - Kontrolný deň n a stavbe: " Futbalové ihrisko a šatne v ob ci Vojany" 

Poslanci OZ vykonali obhliadku stavby a neboli uvedené žiadne pripomienky. 

K bodu číslo 4 - Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu plnenia uznesení vynesených na piatom zasadnutí 

obecného zastupitel'stva a zistil, že uznesenie č . 49 nebolo splnené, ale bod je zaradený do programu 
dnešného zasadnutia. 

K bodu číslo S - Záverečný účet na rok 2013 

Starosta obce informoval poslancov, že záverečný účet bol doručený poslancom pred 
zasadnutím a požiadal poslancov o uvedenie pripomienok. 
Lukáč - nedoplatky na dani z nehnutel'nosti sa zvýšili oproti roku 2012. Aké opatrenia boli vykonané 
zo strany obec na vymáhanie nedoplatkov. 

Hlavný kontrolór- obec hospodárila na základe rozpočtu , rok bol uzavretý s prebytkom, sociálny fond 
bol čerpaný, rezervný fond nebol čerpaný. Pohľadávky treba znížiť inak obec hospodárila v roku 2013 

dobre. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu tvorí prílohu zápisnice. Hlavný kontrolór 
navrhuje schváliť záverečný účet za rok 2013 bez výhrad. 

MUDr. Varga - prečítal zápisnicu Finančnej komisie a finančná komisia súhlasí so záverečným účtom 
ale tiež navrhuje znížiť pohl'adávky obce. Zápisnica finančnej komisie tvorí prílohu zápisnice OZ. 
Finančná komisie navrhuje schváliť záverečný účet za rok 2013 bez výhrad. 

Sta rosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Vojany za rok 2013 bez výhrad. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 6 - Zmena rozpočtu 

Starosta obce informoval poslancov, že vydal rozpočtové opatrenia č. 112014 a 2/2014, ktoré 
boli doručené poslancom pred zasadnutím. Rozpočtové opatrenia č. l /2014 a 2/2014 tvoria prílohu 
zápisnice. 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrh u uznesenia : 
OZ schval'tlje zmenu rozpočlu obce Vojany Ro::počlovým opalrením č. J/20/..f a č. 2120/..f 
Výsledok hlasovania: prezenlovalí sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa l Lukáč 

K bodu číslo 7 - Správa o vykonaní fyzickej kontroly DČOV 

Poslanec Franko prečítal Správu o vykonaní fyzickej kontroly DČOV. Správa tvori prilohu 
zaptsnice. Poslanci videli skutočný stav v obci. Nefunkčné je cca 42% č i stičiek a 25 nevedeli 
skontrolovať lebo nemali k ním prístup. On ako občan objednal servis na svoju čističku a opravár 
uviedol nasledovné: na tieto čističky je s labé dúchadlo, filter treba meniť polročne. U nás neboli 
menené ani raz. Odmena údržbára v našej obci nie je veľa len popri práci neexistuj e stihnúť poriadne 
udržiavať tol'ko čistič iek. Upozornil obec na tieto nedostatky. 
Starosta obce- žiada návrhy poslancov na nasledujúce zasadnutie na riešenie tejto problematiky. 
Kark - na niektorom zasadnutí spomenul tento problém a odpoveď bola taká, že 2x ročne sú odobraté 
vzorky a všetko je v poriadku. Navrhuje, aby táto komisia bola prítomná pri odbere vzoriek 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
a) berie na vedomie Správu z .fyzickej kontroly DČOV 
b) ukladá komisií pre DČOV OZ Vojany zúčastnil' sa pri odbere vzoriek z DČOV pri najbližšom 

odbere vzoriek. 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8 - Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 

Finančná komisia - prečítala pred bodom č. 5 
Výberová komisia - Predseda výberovej komisie prečítal: 

- Záznam z prieskumu trhu zo dňa 30.05.2014 na predmet zákazky: Činnosť občasného stavebného 
dozora stavby s názvom: !.Futbalové ihrisko a šatne v obi Vojany, 2.Rekonštrukcia a prístavba 

kultúrneho domu Vojany. Úspešným uchádzačom sa stal pre časti l a 2 Ing. Peter Simon, Tulipánová 
1025/15, Veľké Kapušany s obstarávacou cenou: časť 1. -2 100,00 eur a časť 2.- l 700,00 eur. 

- Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk zo dňa 6.6.20 14 na predmet zákazky: Rekonštrukcia a prístavba 
kultúrneho domu Vojany. Úspešným uchádzačom sa stal Stavoservis s r.o. Trebišov, Družstevná 195, 
07 50 l Plechotice s obstarávacou cenou 14 7 8 87,87 eur s DPH. 
Záznam a zápisnica tvoria prílohu zápisnice. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uzn esenia : 
OZ berie na vedomie 

a) Záznam z prieskumu trhu zo di1.a 30.05.201 4 na predmet zákazky: Činnost' občasného 

stavebného dozora stavby s názvom: l.Futbalové ihrisko a šatne v obi Vojany, 
2.Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Vojany. 

b) Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk zo dňa 6.6.2014 na predmet zákazky: Rekonštrukcia 
a prístavba kultúrneho domu Vojany 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanc'i OZ 

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

Lukáč- Kultúrny dom netreba robiť ale najprv treba zaviesť plyn do domu smútku . 

Starosta obce - v obc i musí byť kultúrny dom a aj základná ško la ho využíva pri svoj ich aktivi tách. 

Hlavný kontrolór - navrhuje, aby na ďalš ie zasadnutie preštudoval každý poslanec zmluvu aJ 

proj ektovú dokumentáciu a vtedy pokračovať v jednaní v tejto veci . 

Lukáč predseda kultúrnej kom isie - starosta obce začal svoju predvolebnú kampaií. Každú akci u 

organizuje starosta nedovolí, aby predseda kom is ie viedol jednotlivé ku ltúrne podujati a. 

Starosta obce- 99% percent ľudí má iný názor a dote raz bo li organizované iba také akcie, ktoré boli 

v harmonograme ku ltúrnej kom isie. 

K bodu číslo 9 - Spr·áva hlavného kontrolóra č. 416/2014 zo dňa 29.4.2014 - Kontrola 
vyúčtovania dotácie Futbalový Klub, Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou v roku 
2013 pre Ref. kresť cirkev a Csemadok z.o. Vojany 

Hlavný kontrolór informoval poslancov, že každú dotác ia vyhodnoti l samostatne. V roku 20 I 3 

nastali výrazné zmeny k lepšiemu. Okrem futbalového klubu, kde bol i zistené nedostatky, všetky 
organizácie mal i vyúčtovanie v poriadku. 

Futba lovému klubu navrhuje poveriť účtovn íka s vedením účtovn íctva a ce loročné účtovníctvo bude 

stáť oko lo l OO eu r. Ško la nemôže dať faktúru za prepravu hráčov autobusom, lebo nemá zriadenú 

podnikateľskú činnosť. Z dotácie nie je možné kupovať alkoholické nápoje. Cestovné na osobné 

motorové vozidlo sa môže poskytn úť iba majiteľov i vozid la, k vyúčtovan i u treba prefotiť technický 

preukaz vozid la . 

I 9.35 Jakub sa dostavil na zasadnutie. 

Béres - žiada li faktúru ale ško la nedala faktúru. 

Hlavný kontrolór -v prípade havárie bude vel'ký problém, lebo niekto bude zodpovedný. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole vyúčtovania dotácii 

poskytnutých obcou Vojany na rok 2013 združeniam Reformovaná kresťanská cirkev a Csemadok. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ schval'uje vyúčtovanie dotácie Futbalového klubu na rok 2013. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Kark, Kaszonyi, Lukáč, l 

proti l MUDr. Varga, zdržal sa l Jakub, 

K bod u číslo 10- Žiadost' zo dňa 19.5.2014 o prenájom miestnosti v polyfunkčnej budove obce 
Vojany- Eva Erdelyiová, bytom Vojany č. 10,076 72 

Starosta obce požiadal pos lancov o vyjadre nie svojich názorov oh ľadom prenajatia miestnosti 

v po lyfunkčnej budove. Obec má prijaté uznesenie, že táto m iestnosť slúž i združeniam a organizáciám 

so s ídlom v obc i. 
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Sta rosta obce dal hlasovať o nasledovnom návdw uznesenia : 

OZ zamieta žiadosť Evi Erdelyiovej , bytom Vojany č. JO, 076 72. v súlade s uznesením číslo 5 zo dňa 
10.02.2009. 
f/_ýs/edok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

!Ilasovanie: za 5 /Bére.'i. Franko,Jakub, Kaszonyi, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa 2 Kark, Lukáč, 

K bodu číslo l l - T er énne úpravy na futbalovom ihds ku Voja ny, Zemné pdce pre klzisko 
Vojany, Vytýčenie a montáž konš trukcie 

Starosta informoval poslancov, že tento bod bol odročený na predošlom zasadnutí na dnešné 

zasadnutie. Jedná sa o faktúry, ktoré predložil súkromný podnikateľ Attila Híres za prevedené práce 

v obci. 

Lukáč, Kark - povedali svoj názor na predchádzajúcom zasadnutí. 
Jakub - kto objednal práce? 

Kar k - podnikateľ konkrétne na zasadnutí OZ povedal, že práce urobí ako dar. 

JUDr. Szabó - podl'a neho rozhodnutie treba nechať na súd, ale treba počítať aj s tým, že ak obec 

prehrá súdne konanie bude musieť zaplatiť aj trovy konania. 

MUDr. Varga- povedal svoj názor minule. 

Lukáč- bola uvedená taká pripomienka, že treba zavolať podnikateľa a spoločne nájsť riešenie. 

Jakub - podnikateľ nie je ochotný j ednať s nami. 

Hlavný kontrolór - v obchode nie je priateľstvo, podnikanie sa robí na zisk. Odborník musí hodnotiť 
práce, obec nemô7~ ~aujať stanovisko, že neuhradí faktúru. Iba súd vie rozhodnúť v tejto veci. Obec 

darmo Já "ypracovať znaiecký posudok lebo súd aj tak pošle svojho znalca. 

Sta rosta obce d al hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ súhlasí s úhradou faktúr 712014, 612014 a 812014 sumy 2 628,05 EUR 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, MUDr. Varga l 
p roti 2 Kark, Lukáč, zdržal sa O 

K bodu číslo 12 - M obilné sam ochodné zavlažovacie zariad enie 

Starosta obce predložil poslanom prospekt z internetu na mobilné samochodné zavlažovacie 
zariadenie. 
Béres - netreba sa ponáhľať treba rozmyslieť či investovať do takého prístroja alebo nie. 
A.fUDr. V aga- treba uzatvoriť vývod drenážovania a treba začať polievanie s rozstrekovačom. 
Hlavný kontrolór - treba vyžiadať stanovisko odborníka a musí sa náj sť riešenie. Riešením by mohlo 
byť aj nádrž na vodu. 
MUDr. V aga- nádrž môže slúžiť aj ako požiarna nádrž. 

Sta rosta obce d al hlasovať o nasledovnom návrhu uzneseni a : 
OZ odročuje bod č . 12 Mobilné samochodného zavlažovacieho zariadenia pre Obec 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 13 - Rôzne 

s 



Starosta obce informoval poslancov, že je vypracovaná projektová dokumentácia na dopravné 

značenie obce. Dopravný inš pektorát už vydal s úhlas. Okresný úrad odb. dopravy ešte neposlali 

vyjadrenie. 
Lukáč- kedy budú namontované odpadové nádoby k autobusovým zastávkam, ktoré boli zakúpené 

ešte začiatkom roku 2013 a tam niekde zhrdzavejú. 

Trestné oznámenie 
Starosta obce informoval poslancov, že podal trestné oznámenie na poslanca Lukáča na 

okresnú prokuratúru. 

K bodu číslo 14- Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukonči l. 

Zapisovateľka: Mária Fajdelová ···~·~· · ······· ·· 
Overovatelia zápisnice: Zol~á Kar~ :······N./)·········· 

A tt tla Lukac ...... ··· ·~········ ...... . 
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Štefan Czinke 

starosta obce 
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