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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z deviateho zasadnutia Obecného zastupitel'stva Obce Vojany, konaného dňa 26.08.2014 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 podľa prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 
zápisnice. 

Program: 

l. Otvorenie 
2. Kontrolný dei'í na stavbách: Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 

Rekonštrukcia a prístavba KD Vojany 
3. Vol'ba návrhovej komisie 
4 X nntrola uznesení 
S ( '~'mová ponuka: Regenerácia trávnika na futbalovom ihrisku · 
6. Lmena rozpočtu · 
7. Attila Híres Stavebná či1mosť Veľké Kapušany- úhrada faktúr č. 6/2014, 7/2014, 8/2014 
8. Domové čistiarne odpadových vôd 
9. Záver 

K bodu číslo l- Otvorenie 
Starosta obce privítal prítonmých a infom1oval poslancov, že poslanec Gabriel Franko 

ospravedlnili svoju neúčasť. Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje programu zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 26. augusta 2014. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

mas ovanie: za 6 /Béreš, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč, MUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2 - Kontrolný delí na stavbách: :Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany, 
Rekonštrukcia a prístavba KD Vojany 

Poslanci OZ vykonali prehliadku stavieb. Odovzdanie budovy šatňa bude l O septembra a kultúrneho 
domu 20 októbra 2014. 
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K hoflu čís lo 3 - Vol'ha návdwvcj lwm isie 

Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Zoltán Kark a Ferdinánd 
Kaszonyi. 

! Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návdm uznesen ia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Zo/Lán Kark a Ferdinánd Kaszonyi 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 4- Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór predložil poslancom kontrolu uznesení za mes iace jún, júl a 13.8.014 od 77 po 89. 
Neboli splnené uznesenia č. 82,86, 87a 89. 
Starosta obce mal k nesplneným uzneseniam nasledovné pripomienky: k uzneseniu č. 82 - je zmluva 
bola dnes podpísaná, k uzneseniu č. 86 vypracoval právny zástupca stanovisko k uzatváraniu zmlúv 
v rámci verejného obstarávania. 
K uzneseniu č. 87- zmluva o dielo bude podpísaná na budúci týždeň. 
K uzneseniu č. 89 - žiadosť treba podať do 31 .l O .20 14. 
Jakub - navrhuj e, aby na tovary a služby súvis iace so školskou jedálňou , ktoré budú znovu vypísané 
boli zmluvy uzatvorené na dva roky. 

Hlavný kontrolór upozornil obecné zastupitel'stvo, že uznesenie č. 74 a 75 neboli schválené 
preto nemôžu byť očíslované a uvedené medzi schválenými. Uznesenia treba prečiarknuť a čísla 74 
a 75 budú ·vyn.;.,.:;hané. 

Lukáč - k uznesenieu č. 62- chcel dať správu skôr, ale zamestnankyľía OU nemala čas prepísať 

rukopis. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia..:_ 
OZ uznieslo o tom, že uznesenia č. 74 a 75 zo dňa 24.6.2014 sú neplatné, lebo neboli schválené 
obecným zastupitel'stvom. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

p roti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 5 - Cenová ponuka: Regenerácia trávnika na futbalovom ihrisku 

Starosta obe predložil poslancom Cenovú ponuku na Regenerácia trávnika na futbalovom ihrisku . 
Informoval poslancov, že zástupca firmy Eurogreen vykonal obhliadku ihriska a na základe toho 
vypracoval cenovú ponuku. Firma má špeciálne stroje na úpravu trávnika. 
Béreš - keď chceme ihrisko dať do poriadku musíme vybrať takú firmu, ktorá sa tomu rozumie. 
Jakub - treba vypísať verejné obstarávanie 
Hlavný kontrolór - neodporúča schváliť predloženú cenovú ponuku obecné zastupitel'stvo schval'uje 
zmluvy. ' 
Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje vypisanie verejného obstarávania na Regeneráciu trávnika na futbalovom ihrisku. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 6 - Zmena rozpo·Čtu 
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Starost~ obec prcl o:i i l poslancom Rozpoč tové opatrenie č. 3 a 4 nŕt zmenu mzpočtu obec Zŕt 

rok 20 14 . 
.Jakub - treba opraviť žľaby llä budove obecného úradu 
Sta rosta obce dal hlasovať o nasledovnom náv rhu uznesenia: 
OZ schvaL'uje zmenu rozpočtu o hee na rok 20 l 4 RoZJ?Oél 01!1lll1 opatrením é. 3 u .:/. Tvorí prílohu 
uznesenia. 
Výs ledok hlasovania: prezentovuli sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Jakub, Kark, Kaszonyi, 1'vfUDr. Varga l 
proti O, zdržal sa l !Lukáč/ 

K bodu číslo 7 - Attila HÍJ·es Stavebná činnost' Vel'ké Kapušany - úhrada faktúr č. 6/2014, 
7/2014,8/2014. 

MUDr. Varga - prečo sa zaoberá obecné zastupitel'stvo s týmto bodom? OZ schválilo uznesenie, bolo 
vetované? 
Starosta obce informoval poslancov, že na predchádzajúcom zasadnutí pozastavil výkon uznesenia 
obecného zastupiteľstva zo di1a 24.6.2014 číslo 67 z dôvodu, že sa domnieva, že uvedené uznesenie 
odporuje zákonu a j e pre obec aj zjavne nevýhodné. 
JUDr. Szabó - ak starosta nepodpíše uznesenie do dvoch mesiacov od prijatia stráca platnost'. 
Béres - o tom sme už hlasovali prečo budeme znovu? 
MUDr. Varga- navrhuje aby znova sa hlasovalo o tomto bode. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ súhlasí s úhradou fukl.úr 712014, 612014 a 812014 pre Attilu Híres Stavebná činnosť Veľké 

Kapušany. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci O:L 

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

proti ..o;- zdržal sa 7: Jrokác?-,_ 
1 L ~/;-fF c 

Lukáč - nebola otvorená diskusia a hneď bolo dané návrh na uznesenie. 

K bodu číslo 8- Domové čistiarne odpadových vôd 

Starosta obce informoval poslancov, že tento bod bol zaradený do programu zasadnutia na 
základe návrhu poslanca Zoltána Karka. Komisia vykonala fyzickú kontrolu DCOV v obci v diíoch 
19. - 29. 5.2014 a následne odovzdala správu o vykonaní kontroly. Zistené nedostatky údržbár 
postupne odstránil. 
Hlavný kontrolór - informoval poslancov, že na internetovej stránke obce našiel VZN 
o zneškodňovaní odpadovej vody zo dňa 22.4.2009. Prečíta l časť týkajúcej sa zneškodií.ovania 
odpadových vôd zo žúmp, ktoré nie sú čistené v domových čistian'íach odpadových vôd. Dva mesiace 
pred voľbami OZ nebude meniť VZN. Stala sa chyba. 
Lukáč- noví poslanci nemajú dodatok k zmluve uzatvorenej s pánom Juhászom. Infonnácie má iba 
z právneho rozboru právneho zástupcu obce. Nemá rovnaký názory s právnikom a preto podal podnet 
na prokuratúru. 
Hlavný kontrolór- dodatok je zverej nený na internete. 
Lukáč- v dodatku je uvedené, ak do S dní nie je odstránená chyba p. Juhász má zaplatiť pokutu. Nikto 
nevedel odpovedať prečo neboli odstránené poruchy včas. Dnes odovzdal na obecný úrad správu 
o vykonaní kontroly fyzického odberu vzorky odpadovej vody na rozbor z DČOV v obci. Informoval 
poslancov, že na dvor domu č. 11 7 ani nešili, lebo p. Juhász dopredu vedel, že vzorka nebude dobrá. 
Na dvore domu č. 111 p. Juhász vylial vzorku lebo podl'a neho nebude vyhovovať. K dispozícií naraz 
bolo cca 70 nádob a tak údržbár si mohol vyberať, že kde odoberie vzorku. Sú čističky, z ktorých ani 
raz nebola odobratá vzorka, prečo? 
Juhász - nevyjadril sa k tomu 
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./okuh -- spoluprac11je s pánom Juhászom a postupne sú odstr:úÍ(l\'a né poruchy. 
Luf.:ú,~ --u Mi inna prečo nie je zapoj ená') 
Béres- poznámky v správe znamenajú, že sa odstral'lUjú poruchy. 
KCtT·k - j e hanba na dedinu , že v takom stave sú či stičky . An i nemozu byt' v poriadku. keď 
neinvestujeme do nich . Predtým sa spýtal sa starostu. č i z každej č i stičky bola odobratá vzorka a on 
odpovedal, že áno. 
Starosta obce- 114 l'udí podpísalo zmluvu s obcou a dostali aj prevádzkový poriadok. 
Kark - Jakub mal vidieť, že niektoré čističky nefunguj ú, kol'kokrát nahlásil na obecný úrad, že čistička 
nefunguj e? 
Hfa-..-"ný konLrolór - on len náhodou našiel na stránke obec VZN keď niečo hl'adal. Nechce stáť ani na 
jednej strane. 

K bodu číslo 9- Záver 

Starosta ob~e poď~kova l. príton~ným ~časť a //adnutie ukončiL 

Zap1sovatel ka: Mana FaJdelova ... . 1.;::;.~----· 

Ovecovatelia zápisnice: Zoltm Kark ... ij. .... ~--- - ---~-- --
Ferdmand Kaszony1 ... ..... .... .. . .... .. . 

-~ 
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Štefan Czinke 

starosta obce 
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