
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupitel'stva Obce Vojany, konaného dňa 02.07.2014 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 zastupitel'stva a prizvaní podl'a prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 
zápisnice. 

Program: 

l . Otvorenie 
2. Vol'ba návrhovej komisie 
3. Zmluva o dielo (návrh)- Rekonštrukcia a prístavba KD Vojany - Stavoservis s. r.o., Družstevná 
195, 071 Ol Plechotice 
4. M_andátna zmluva o výkone činnosti občasného stavebného dozoru- Ing. Simon Peter, Tulipánova 
1025115, Veľké Kapušany 
5. IV. Vojansk5' festival maďarskej národnostnej kultúry 
6. Zá':er 

K bodu číslo l - Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanec Zoltán Béreš sa dostaví 

na zasadnutie neskôr a Attila Lukáč neospravedlnil svoju neúčasť . 

Starosta obce navrhol vložiť body: Zavlažovací systém na futbalové ihrisko a Vypracovanie 
projektovej dokumentácie 
Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje rozšírený programu zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 2. júla 
2014 o body: Zavlažovací systém na futbalové ihrisko a Vypracovanie projektovej dokumentácie 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlaso·vunie: za 5 l Franko, Jakub,Kark ,Kaszonyi, 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 MUDr. 
Michal Varga. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ferdinánd Kaszonyi a MUDr. Michal Varga. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Franko, Jakub,Kark ,Kaszonyi, MUDr. Varga l 
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proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 - Zmluva o dielo (návrh) - Rekonštrukcia a prístavba KD Vojany - Stavoservis 
spol. s r.o., Družstevná 195, 071 01 Plechotice 

Starosta obce informoval poslancov, že návrh zmluvy o dielo bol doručený poslancom pred 
zasadnutím OZ. Predložil poslancom projektovú dokumentáciu na prezretie. 

18.40 Béreš sa dostavil na zasadnutie. 

Starosta obce navrhuje zrušiť bod c. uznesenia č. 3 zo dňa 27.1.2014 o určení maximálnej 
sumy verejného obstarávania. 
MUDr. Varga- ráta sa v projekte so zaťahovacími dverami medzi miestnosťami? 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ ruší uznesenie bod c uznesenia č. 3 zo dňa 27.1.2014v nasledovnom zneni: OZ schvaľuje 
vyhlásenie verejného obstarávania na stavbu "Rekonštrukcia apristavba kultúrneho domu Vojany v 
cene do 116 095,48 eur s DPH 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
a)schvaľuje Zmluvu o dielo - Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Vojany - Stavoservis spol. 
s r.o., Drwistevná 195, 071 Ol Plechotice v cene 
b)poveruje starostu obce s podpísaním tejlf zmluvy. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa fposlanci OZ 

Hlasovanie: za/; Franko, Jakub,Kaszonyi, MUDr. Varga/ ).t)zi/.J/ pvw-rik :hJ-;/ 
proti l Kark, zdržal sa O 

K bodu číslo 4 - Mandátna zmluva o výkone činnosti občasného stavebného dozoru- Ing. Simon 
Peter, Tulipánova 1025/15, Veľké Kapušany 

Starosta obce informoval poslancov, že návrh zmluvy im bol doručený pred zasadnutím na 
pre zretie. 

Poslanci nemali k zmluve pripomienky. 

Starosta obce dal h lasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
a)schvaľuje lvfandatnu zmluvu o výkone činnosti občasného stavebného dozoru - Ing. Simon Peter, 
Tulipánová l 025115, Veľké Kapušany 
b)poveruje starostu obce s podpísaním tejto zmluvy. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za }/fFranko, Jakub,Kaszonyi, MUDr. Vargq c!?A'Ju:J / ~--t?/??h ~/--/ 
proti O, zdržal sa l Kark 

K bodu číslo 5 - IV. Vojanský festival mad'arskej národnostnej kultúry 

Starosta obce informoval poslancov, že obec plánuje usporiadať IV. Vojanský festival 
maďarskej národnostnej kultúry dt'ía 23.8.2014. Návrh programu a priebehu akcie bol domčený 
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poslancom pred zasadnutím. ()a lej informoval poslancov, že EVO poskytne na akciu finančný dar vo 
výške 1200 eur. 
Jakub - Kto bude zabezpečovať hudbu? 
Starosta obce - Juhász z Krá l'ovského C hlmca. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje usporiadanie IV. Vojanského festivalu maďarskej národnostnej kultúry dňa 23.augusta 
2014. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 3 /Béreš, Jakub, Karkl 
proti O, zdržal sa 3 /Franko, Kaszonyi, MUDr. Varga! 

K bodu číslo 6 - Projektová dokumentácia Zateplenie budovy OÚ 

Starosta informoval poslancov, že na Ministerstve životného prostredia - Environmentálny 
fond je vypísaná výzva v rámci ktorej je možné žiadať finančné prostriedky na : zateplenie 
obvodových stien a soklíka, výmena vonkajších okien a dverí, rekonštrukciu a výmenu strešnej 
krytiny, zateplenie stropu posledného podlažia, výmena klampiarskych výrobkov, rekonštrukciu 
ústredného kúrenia a iné. Výzva sa vzťahuje na obecné budovy. Starosta obce navrhuje dať 
vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy obecného úradu. Predbežná cena 
projektu je 5 000 eur. 
Franko - sociálne miestnosti v ambulancií sú v dezolátnom stave. 
MUDr. Varga- predpokladaná cena obsahuje aj tepelnoizolačný posudok budovy alebo treba zvlášť 
zaplatiť ? 
Starosta obce - projektant to zabezpečí a bude súčasťou projektu. 
Jakub- výzva sa vzťahuje iba na obecný úrad alebo aj na iné budovy obce? 
Starosta obce - nevie presne. 
Franko - keď schválime 5 000 eur za PD obec musí zaplatiť aj vtedy keď dotáciu nedostaneme? 
Starosta obce- áno 
MUDr. Varga- vieme, že iba vtedy máme šancu získať dotáciu ak dopredu máme vypracovanú 
projektovú dokumentáciu akcie. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ vypracovanie PD na zateplenie obecného úradu. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

masovanie: za 2 l Jakub, MUDr. Varga,/ 
proti O, zdržal sa 4 l Béreš, Franko, Kaszonyí, Km-k! 

K bodu číslo 7 - Zavlažovací systém na futbalové ihrisko 

Starosta obce informoval poslancov, že v sobotu bolo stretnutie s odborníkom na futbalové 
ihriská z Maďarska, ktorý vypracoval cenovú ponuku na zavlažovací systém na ihrisko a zvlášť na 
ošetrenie trávy. Tieto ponuky boli poslancom predložené a tvoria prílohu zápisnice. 
MUDr. Varga - Musí sa urobiť prieskum trhu. To je základ na vykonanie prieskumu trhu? 
Jakub - ihrisko treba dať do poriadku. 
Kark- najprv treba vyriešiť problém s vodou. Musí byť vždy dostatok vody. Treba vyvŕtať poriadnu 
studňu a o trávu sa treba starať. Aj na studňu bol vypracovaný projekt v minulosti. 
Starosta obce- na studňu sme nemali projekt. Tráva je polievaná a zariadenie je posúvané každých 15 
minút. 
Kark- tráva potrebuje vodu a mi máme na takú plochu málo vody. 
Franko - treba urobiť zatrávnenie. 
Kar k - najprv treba vyriešiť vody a až potom zatrávnenie. 
Kaszonyi - aj záhradník povedal, že iba vtedy vie dať trávu do poriadku, ak bude dostatok vody. 
Starosta obce - treba dať vyvŕtať novú stud11u. 
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Starosta obec da l hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia :75 
OZ schval'uje vyv1:tanie studne pri novom futbalovom ihri sku s priemerom 150 mm. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 61 Jakub, MUDr. Varga Béreš, Franko, Kaszonyi, Kark ,/ 

p roti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8 - Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukonči l. 

Zapisovatel'ka: Mária Fajdelová ... hd ......... . 
O l. ' . . F d ' ' dK . ~-verovate 1a zap1smce: er man aszony1 .... .. ..... .. .. , .............. . 

MUDr, Michal Varga .... .. ............ .......... .. . .. 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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