
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z desiateho zasadnutia Obecného zastupitel'stva Obce Vojany, konaného d!'ía 02.10.2014 o 17.00 
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 

zápisnice. 

Program: 

l. Otvorenie 
2. Vol'ba návrhovej komisie 
3. Kontrolný deň na stavbe: Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 
4. Kontrola uznesení 
S. Správa hlavného kontrolóra o Následnej kontrole účtovných dokladov 2.štvrťtok 20 14 
6. Správa jednotlivých komisií pri OZ 
7. Regenerácia trávnika na futbalovom ihrisku 
8. Attila Híres Stavebná činnosť Veľké Kapušany- úhrada faktúr č. 6/2014, 7/2014, 8/2014 
9. Informácie o kontrole Slovenskej inšpekcie životného prostredia "Inšpektorát ŽP Košice zo dila 

11.9.2014" 
10. Záver 

K bodu číslo l -Otvorenie 

Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanec MUDr. Michal Varga 
ospravedlnili svoj u neúčasť. Starosta obce vyh lási l zasadnutie za uznášaniaschopné. Navrhol rozšíriť 
program zasadnutia o body: 

-Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 

-Dohoda o zabezpečení vykonávania praktického vyučovania 

Béreš- navrhuje vypustiť bod číslo 8- Attila Híres Stavebná činnosť Veľké Kapušany - úhrada faktúr 
č. 6/2014, 7/2014,8/2014 a zaradiť do programu nasledujúceho zasadnutia. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje upravený programu zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 2. októbra 

2014. Doplňujú sa body: Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakladania odpadmi, Dohoda 

o zabezpečení vykonávania praktického vyučovania a vypustí sa bod č. 8. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2- Vol'ba návrhovej komisie 
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Starosta obce navrhol nas ledovné z loženie návrhovej komisie: Attila Lukáč a Zoltán Béreš. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Attila Lukáč a Zoltán Béreš. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 - Kontrolný deň na stavbe: :Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany, 
a slávnostné odovzdanie 
Pos lanci OZ vykonal i prehliadku stavby a mali nasledovné návrhy: Pred budovou vybudovať chodník 

v š írke cca 1,20 cm a namontovať zábrad li e na tribúnu v celej dÍžke. 
Zhotovitel' navrhol, že namiesto mreží na okná dodá do budovy zabezpečovací systém. 

Kark - okolie budovy treba vyrovnať, aby na budúci rok sa mohlo kos iť. 

Franko- na prístupovú cestu treba nasypať kamene. 

Jakub - navrhuje zvolať zasadnutie OZ na budúci týždeň za účelom prepočtu výdavkov na 

zabezpečovací systém. 

Starosta obce navrhuje usporiadať diía 18.10.2014 slávnostné odovzdanie budovy šatne s 

nas ledovným programom: 
Futbalový zápas na multifunkčnom ihri sku 

Otvorenie 

Spevácky zbor z Krišovskej Lieskovej 

Vyhod notenie zápasov 

Vystúpen ie umelca z Maďarska 

Tanečný súbor Napraforgó Čičarovce 

Pre pozvaných pohostenie - malý švédsky stô l. 

Bére.f: - odovzdanie navrhuje usporiadať 17. 10.2014, lebo osemnásteho dorast hrá zápas mimo obce. 

Lukáč- futbalovým družstvám treba kúpiť pohár 

Jakub- pohostenie môže byť v novej budove. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje usporiadanie slávnostného odovzdania šatne na futbalovom ihrisku Vojany dňa 
17.10.2014. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč l 
proti l /Karkl, zdržal sa O 

Starosta obce informova l poslancov, že odovzdanie kultúrneho domu bude okolo 30.októbra. Navrh uje 
pozvať divad lo Thá lia na divadelné predstavenie. 
Lukáč - kedy má byť odovzdanie podľa zmluvy? 
Kaszonyi - bude hotové dovtedy aj parkovisko? 
Starosta obce - podl'a zmluvy okolo 20 novembra. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje usporiadanie slávnostného odovzdania kultúrneho domu Vojany dňa 30.10.2014. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 !Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi, l 
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proti 2 l Lukáč Ka~-kl, zdržal sa O 

K bodu číslo 4 - Kontrola uznesení 

Kark prečíta l vynesené uznesenia dňa 26.8.2014 od 90 po 95 . 
Hlavný kontro lór predložil obecnému zastupiteľstvu kontro lu uznesení vynesených na 9. zasadnutí od 
90 po 95. Pri kontrole zistil , že uznesenie č. 95 nie j e splnené z dôvodu, že ho starosta obce 
nepodpísal. 
Starosta obce mal k nesplneným uzneseniam nasledovné pripomien ky: 
Lukáč - k uzneseniu č. 95 nedostal opravené uzneseni e. 

K bodu číslo 5 - Správa hlavného kontrolóra o Následnej kontrole účtovných dokladov 
2 .štvrťtok 2014 

Hlavný kontro lór predložil obecnému zastupiteľstvu kontrolu zo diía 10.9.20 14. 
Lukáč- tá istá chyba j e uvedená v správe, ktorá už bola zapísaná v l. Štv rťroku tj. Juhász nerozpísal 
výkony, aký bude ďalš í postup, aby sa chyba neopakovala? 
Starosta obce - Juhász pracuje na cenovej ponuke. 

Starosta obec dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o Následnej kontrole účtovných dokladov 2.štvrt'tok 
2014 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kar k, Kaszony i, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 6 -Správa jednotlivých komisií pri OZ 

Ladislav Jakub č len komisie prečíta l : 

- Záznam z prieskumu trhu zo dňa 30.07.2014 na predmet zákazky : Dodani e Sks operačných systémov 
Microsoft Windows 7 Professional SP J. Úspešným uchádzačom sa stal Ing. Peter Švec 
Hviezdoslavova 1469/61 , 905 O l Senica s obstarávacou cenou 300,00 eur s DPH. 
-Záznam z prieskumu trhu zo di'ía 19.09.2014 na predmet zákazky: Regenerácia trávnika na 
futbalovom ihrisku . Úspešným uchádzačom sa stal EUROGREEN, Pri Sýpke 56, 95 1 17 Cabaj 
Čápor s obstarávacou cenou 4 896,03 eur s DPH. 
- Záznam z prieskumu trhu zo dňa 30.09.201 4 na predmet zákazky: Dodanie l ks mu ltifunkčnej 

tl ačiarne ty pu Canon pre Obec Vojany. Úspešným uchádzačom sa stal: CBC Slovakia, s.r.o., 
Domkárska 15, 821 05 Bratis lava s obstarávacou cenou 925,00 eur s DPH. 
-Záznam z pri eskumu trhu zo d11a 30.09.201 4 na predmet zákazky: Činnosť občasného stavebného 
dozoru stavby s názvom: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany. 
Úspešným uchádzačom sa sta l: PROING - Ing. Máté Simon,. P.O.Hviezdoslava 56/97, Vel'ké 
Kapušany s obstarávacou cenou 300,00 eur. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: 
- Dodanie 5ks operačných .~ystémov Microsoft Windows 7 Projessional SP l zo di1a 30. 0 7.2014 
- Regenerácia trávnika nafutbalovom ihrisku zo dňa 19.9.2014 
- Dodanie l ks multifunkčnej tlačiarne typu Canon pre Obec Vojany 
- Činnosť občasného stavebného dozoru stavby s názvom: Rekonštrukcia a modernizácia verejného 
osvetlenia v obci Vojany 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszony i, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 
K bodu číslo 7 Regenerácia trávnika na futba lovom ihrisku 
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Návrh zmluvy bol doručený poslancom pred zasadnutím OZ. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje podpísanie zmluvy s vít'azom EUROGEEN, Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj - Čápor 
s obstarávacou cenou 4 896,03 eur s DPH 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 /Béreš, Franko, Jakub, Kar k, Kaszonyi, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8 - Informácie o kontrole Slovenskej inšpekcie životného prostredia "Inšpektorát 
ŽP Košice zo dňa 11.9.2014" 

Starosta obce prečítal záver správy z kontro ly Slovenskej in špekc ie ž ivotného prostredia "Inšpektorát 
ŽP Koš ice zo dňa 11.9.2014" Poslanc i mali nasledovné pripomi enky: 

Kark -Kto je zodpovedný za ten stav? 
Starosta obce - j a 
Kark -Juhász nie je zodpovedný? 
Starosta obce- vzorky odoberá obec, v tomto prípade Juhász je zamestnancom obce. 
Lukáč - Juhász odoberá vzorky iba z tých č i stiči ek, ktoré fun gujú dobre a vzorky prej dú cez kontrolu. 
Z akého dôvodu neberú zamestnanc i vzorku z každej DČOV? 
Kark- podl'a zmluvy údržbár má dávať každých 30dní písomné hlásenie vizuá lnych kontrol. Sú 
odovzdané t ieto správy? 
Starosta obce - pri faktúrach j e súpis. 
Kark - zmluva j e zj avne nevýhodná pre obec, keď vyško líme č loveka a obec môže zamestnať j edného 
človeka. Č l ovek s minimálnou mzdou by stála obci ročne 6 150 eur. Juhász bol zavolaný na zasadnutie 
a nechcel odpovedať na otázky z dôvod u, že nebude j ednať s poslancom, ktorý má vypité. 
Franko - č i sti čky treba dať do poriadku. 
Lukáč - odki ať berie manžel pracovníčky obecného úradu, že obec má zaplatiť pokutu vo výške 400 
tis. korún. 
Franko - ak bude obci uložená pokuta treba ju zosobniť, nie že bude vyplatená z obecných pei'íazí. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom náv rhu uznesenia : 
OZ berie na vedomie informácie starostu obce správu o kontrole Slovenskej inšpekcie životného 
prostredia ",nšpektorát ŽP Košice zo dňa 11.9.2014" 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 9- Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakladanie s odpadmi 

Starosta obce oboznámil poslancov so zmluvou o poskytovaní služieb v oblasti nakladania 
s odpadmi, ktorá rieši zber a likvidáciu komuná lneho odpadu v priestoroch areálu Slovenské 
elektrárne, a.s. E lektrárne Vojany. 

Starosta obce navrhuje, aby v rámc i rekonštrukcie ku ltúrneho domu bo la vymenená dlažba vo 
veľkej sále. Predložil poslancom cenovú ponuku na výmenu dlažby. 

Poslanci navrhli , aby bolo zvolené zasadnutie na budúc i týždeľí a vykonajú prehliadku stavby 
a rozhodnú sa po prehliadke. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia : 
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OZ schval'uje podpísanie Zmluvy o poskytnut! služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Poveruje 
starostu s podpísaním zmluvy. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo lO - Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Z . l"k M ' . F .d l ' ~~--~ ap1sovate · a: ana aJ e ova ....... / ... ... ............ .. . 

Ovemvatei;a záp; snke: Att;Ja Lukáč· ···· ·····~·-··········· 
Zoltán Béreš ..... ~-~-············ ·· 
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Štefan Czinke 

starosta obce 
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