
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany) konaného dňa 08.10.2014 o 18.30 
hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom obce podľa 
§ 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 36911990 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. Kontrolný deň na stavbe: Rekonštrukcia prístavba kultúrneho domu Vojany - cenová ponuka na 
výmenu dlažby vo veľkej sále 
4. Attila Híres Stavebná činnosť Veľké Kapušany - úhrada faktúr č. 6/2014, 7/2014, 8/2014 
5. Záver 

K bodu číslo l -Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a konštatoval, že poslanci sú prítomní v plnom počte. 

Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje programu zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 8. októbra 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 2- Voľba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: MUDr. Michal Varga a Gabriel 
Franko. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zloženi: MUDr. Michal Varga a Gabriel Franko. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3- Kontrolný deň na stavbe: :Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Vojany 
-cenová ponuka na výmenu dlažby vo veľkej sále 

Poslanci OZ vykonali prehliadku stavby a mali nas:edovné pripomicnkr-trry a ~~ ~ ~ 
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Starosta obce informoval poslancov, že konzultoval s dodávateľom, že v prípade, že by dlažba bola 
uložená na starú dlažbu obec by mohla ušetriť 2 tisíc eur tj. výmena by stála 5 000 €. Interiér by bol 

krajší keby bola všade rovnaká dlažba. 
Kar k- uložiť novú dlažbu na starú? 
Starosta obce - podľa odborníkov je možné také riešenie. Vyberú sa poškodené dlažby a tie ktoré 
nedržia a tak sa uloží nová. 
MUDr. Varga - je isté, že chceme dlažbu? Treba sa pozrieť I}~ parkety alebo plávajúce podlahy 
a vybrať kvalitnú podlahu. 
Hlavný kontrolór - jeho názor je taký, že zostať pri pôvodnej verzií projektu a dlažbu je možné 

vymeniť hocikedy pod odovzdaní. 
Starosta obce - rozmýšľal aj o kombinácií dreva a dlažby. 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje cenovú ponuku na výmenu dlažby vo výške 5000 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 2 l Franko, Jakub l 
proti 3 /Kark, Lukáč, MUDr. Varga l, zdržal sa 1/Béres Kaszonyi/ 

K bodu číslo 4 - Attila Híres Stavebná činnosť Veľké Kapušany - úhrada faktúr č. 6/2014, 
7/2014,8/2014 

Lukáč - keď starosta raz vetoval uznesenie môže znova zaradiť do programu zasadnutie lebo ide sám 
proti sebe. 
JUDr. Szabó - starosta môže zaradiť do programu čo chce, o programe rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo . Poslanci schvaľujú program zasadnutia. 
MUDr. Varga- raz bolo vetované potom OZ schválilo znova. Znova bolo vetované? Nevidí dôvod 
znova o tom rozprávať treba o tom hneď hlasovať. 
Lukáč- o akú sumu sa jedná? 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ potvrdzuje uznesenie OZ Vojany č. 95 zo dňa 26.8.2014, ktorým OZ Vojany súhlasilo s úhradou 
faktúr č. 712014, 612014,812014 pre Attia Híreša- stavebná činnosť Velké Kapušany, spolu v sume 
2 628,05 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

Lukáč- upozorňuje starostu, že kamerový záber zo dňa 5.10.2014 nemôže byť zneškodnený podľa 
trestného zákona. Lebo sa stal v uvedený deň stal v obci trestný čin. 
Starosta obce- záznamy sa mažú automaticky každých 14 dní a sú sprístupnené len polícií. 

K bod u číslo l O - Záver 
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