
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPIS NICA 

Z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojan~ konaného dňa 03.11.2014 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. Volba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Správa audítora za rok 2013 

Výročná správa Obce Vojany za rok 2013 
5. Čerpanie rezervného fondu 
6. Zmena rozpočtu na rok 2014 
7. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole zo dňa 29.10.2014: Dodržiavanie zákona 

a Smernice č. 2/2012 o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce Vojany 
8. Záver 

K bodu číslo 1- Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a konštatoval, že poslanec Zoltán Béreš je v práci a na 

zasadnutie sa dostaví neskôr a chýba Attila Lukáč. Starosta obce vyhlásil zasadnutie za 
uznášaniaschopné. 
Jakub - navrhuje doplniť bod č. 9 Odmena poslancom 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje rozšírený programu zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 3. 
novembra 2 O 14 o bod Odmena poslancom. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

masovanie: za 51 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: Ladislav Jakub a Zoltán Kark. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zloženi: Ladislav Jakub a Zoltán Kark. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 51 Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 
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proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3- Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu uznesení a skonštatoval, že uznesenie č . 99 nebolo splnené ale 
slávnostné odovzdanie kultúmeho domu je preložené na 6.11.2014 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: •. 
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 4- Správa audítora za rok 2013 
Výročná správa Obce Vojany za rok 2013 

Správa nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo bola doručená poslancom pred 
zasadnutím OZ. Poslanci k správe nemali pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Správu audítora obce za rok 2013 vypracovanú Ing. Martou Nachtmannovou, 
072 34 Zalužice 358, SKU č. 786 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga! 

proti O, zdržal sa O 

Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou uzávierkou (dodatok správy audítora) bol 
doručený poslancom pred zasadnutím OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky k Výročnej správe za 
rok 2013. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Výročnú správu Obce Vojany za rok 2013 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo S- Čerpanie rezervného fondu 

18.39 Poslanec Zoltán Béres sa dostavil na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce informoval poslancov, že pri zostavení a schvaľovaní rozpočtu obce na rok boli 
rozpočtované aj prostriedky rezervného fondu. Aby obec mohla čerpať rezervný fond musí mať 
uznesenie obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu 

a) na spolufinancovanie Rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia vo obci Vojany vo 
výške 8 975,41 eur 

b) na spolufinancovanie Dodania a inštalácie bezdrôtového rozhlasu vo výške l 500,00 eur 
c) na rekonštrukciu a prístavbu kultúrneho domu vo výške 147 887,87 eur 
d) na stavbu Futbalové ihrisko a šatne Vojany vo výške 66 474,72 eur 
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Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 6/Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, MUDr. Varga/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 6- Zmena rozpočtu na rok 2014 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na základe rozpočtových opatrení č. 5/2014 a č. 6/2014 zo dňa 
28.10.2014. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 7 - Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole zo dňa 29.10.2014: 
Dodržiavanie zákona a Smernice č. 2/2012 o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach 
obce Vojany 

Správa hlavného kontrolóra bola doručená poslancom pred zasadnutím. 
Podľa hlavného kontrolóra vo Vojanoch funguje zverejňovanie údajov, sú zverejnené aj na internete 
ale niektoré údaje chýbajú. Štvrťročne treba zverejnit' Súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou 
~. nad l 000 eur. 
Od januára 2015 bude zmena vo verejnom obstarávaní, bude zavedený elektronický kontaktačný 
systém. Treba sa pripraviť na túto zmenu. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole zo dňa 29.10.2014: 
Dodržiavanie zákona a Smernice č. 2/2012 o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce 
Vojany 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 8 - Odmena poslancom 

Starosta obce požiadal poslanca Jakuba aby sa vyjadril k tomuto bodu. 
Jakub - navrhuje pre poslancov mimoriadnu odmenu vo výške 2 500 eur. Rozdeliť poslancom 
a zapisovateľke. 
Starosta obce - zapisovateľka je zamestnancom obecného úradu jej dáva odmenu starosta. Starosta 
obce navrhuje mimoriadnu poslancom: Béres, Franko,Jakub,Kark, Kaszonyi, Lukáč MUDr. Varga vo 
výške 375 eur. 
Jakub - navrhuje mimoriadnu odmenu zapisovateľke 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje mimoriadnu odmenu poslancom nasledovne: 
Zoltán Béreš 375 eur, Gabriel Franko 375 eur, Ladislav Jakub 375 eur, Zoltán Kark 375 eur, 
Ferdinánd Kaszonyi 375 eur, Attila Lukáč 375 eur, MUDr. Michal Varga 375 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5/Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, l 
proti l MUDr. Varga, zdržal sa O 
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' Starosta obce informoval poslancov, že treba schvá liť rozpočet na rok 201 5 v roku 2014, obec by 

nemala hospodáriť podl'a provizória. 
Zmenil sa zákon o miestnych daniach preto treba schváliť nové všeobecné záväzné nariadenie na rok 
2015, ktorý má byť v súlade so zákonom. 

K bodu číslo 9- Záver 

Starosta obce pod'akoval prítomným za účast' a zasadnutie ukonči( 

Zapisovatel'ka: Mária Fajdelová ...... b.~·· ···. 
Overovatelia zápisnice: Ladislav Jakub ·· · ·······~··· ······· 

Zoltán Kark ............ 1! •. f .......... .. . 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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