
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 23.02.2015 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. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Prítomní: 
Poslanci obecného zastupite l'stva a pri zvaní podľa prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 

zápi snice. 

Program: 
l. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Správa hlavného kontrolóra zo dňa 28.1.2015- Dodržiavanie smernice o používaní 

služobných motorových vozidiel obce Vojany 
5. Návrh: Smernica o používaní motorových vozidiel Obce Vojany 
6. Upozornenie prokurátora, Okresná prokuratúra Michalovce zo dňa 29.1.2015 zn. 

Pd 13/15/8807 -2 
7. Návrh: VZN o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely a 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou v k. ú. Vojany 
8. Dodatok č.2 k VZN Obce Vojany č.2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany 
9. Projekt " Stavebné úpravy a modernizácia MŠ Vojany 2015 " 
l O. Návrh poslanca OZ o podanie žiadosti o pridelenie hasičskej techniky 
ll. Žiadosť zo dňa 5.2.2015 o dotáciu na rok 2015- Občianske združenie Attilu Lukáča, 

LATTIKA Vojany č. 15, 076 72 
12. Žiadost' zo dňa 11.02.2015 o vydanie súhlasu na prevádzkovanie predajne potravín 

a schválenie času predaja - E\emér Bodor- Rebeka, 076 74 Drahňov 23 
13. List zo dňa 12.2.2015 o upozornenie na nelegálnu skládku - ŽSR Šrobárova l, 075 Ol 

Trebišov 
14. Delegovanie člena do Školskej rady Materskej školy Vojany 
15. Záver 

K bodu číslo l -Otvorenie l 
Starosta obce privítal prítomných a informova l poslancov, že poslanci Zoltán Béreš a Attila 

Lukáč sa na zasadnutie dostavia neskôr. Skonštatoval, že nadpo lovičná väčšina poslancov je prítomná 

a zasadnutie obecného zastupitel'stva vyhlásil za uznášaniaschopné. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23 februára 2015. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ C!!!f.Y 

Hlasovanie: za 5 l Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi l > 
proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 2- Vol'ba návrhovej komisie 

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

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

Hlasovanie: za 5 l Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi l 
proti O, zdržal m O 

K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu uznesení prijatých dňa 9.1 2.201 4 a 28. 1.201 5. 

Starosta obce dal hlasovať o nasle<lovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie plnenie uznesení zo dňa 9. 12.2014 a 28.1.2015. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi l 
proti O, zdržal sa O 

Kark- prečo boli uznesenia prijaté dňa 9.12.2014 zverej nené až po 5.2015, nie je stanovené dokedy 
má byť uznesenie zverejnené na webovej stránske obce? Dovtedy neboli platné? 
Bračok - dvakrát boli uvedené čísla od l - bolo treba zmeniť čís lovanie tj. na ustanovujúcom 
zasadnutí sa malo pokračovať v č íslovaní v roku a nie začať od l. 

K bodu číslo 4 - Správa hlavnélho kontrolóra zo dňa 28.1.2015 o dodržiavanie smernice o 
používaní služobných motorových vozidiel obce Vojany 

Správa bola poslancom doručená pred zasadnutím OZ, tvorí prílohu zápisnice. 
Kark - navrhuje preložiť obidve body na nasledujúce zasadnutie. Patrilo by sa vysvetliť spotrebu 
traktora. Je uvedený vzorec podl'a ktorého sa má vypočítať spotreba. 
Starosta obce - podľa kontroly hlavného kontrolóra bola vypracovaná nová smernica, ktorá je 
predložená na zasadnutie OZ v rámc bodu č. 5 

18.44 Béreš sa dostavil na zasadnutí OZ. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra zo dňa 28.1.2015 o kontrole: Dodržiavanie 
smernice o používaní služobných motorových vozidiel obce Vojany 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

mas ovanie: za 6 /Béres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 5 - Návrh: Smernica o používaní motorových vozidiel Obce Vojany 

Návrh Smernice o používaní motorových vozidiel Obce Vojany bol doručený poslancom pred 
zasadnutím OZ. Tvorí prílohu zápisnice. 
Kark - kto bude rozhodovať o tom, kedy a prečo bude traktor využívaní. O majetku obce rozhoduje 
oz. 
Starosta obce- on rozhoduje 
Kark- ako budú vykázané také cesty ako fúra dreva z Beši? 
Starosta obce - nevie o tom, že bol traktor využívaný na také účely. 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
Obecné zastupitel'stvo schval'uje Smernicu o používaní motorových vozidiel Obce Vojany. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

m asovanie: za 5 IBéres, Bračok, Franko, Jakub, Kaszonyil 
proti O, zdržal sa l l Karkl 

K bodu číslo 6 - Upozornenie prokurátora, Okresná prokuratúra Michalovce zo dňa 29.1.2015 
zn. Pd 13/15/8807-2 

Starosta obce informoval poslancov, že di1a 2.2.2015 bola obci doručené upozornenie 
prokurátora za účelom odstránen ia porušovania ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a§ 36 ods. 7 písm. c) zákona č . 442/2001 Z.z. o verej ných vodovodov a verejných 
kanalizáciách. Upozornenie tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo má prijať VZN o spôsobe 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodi1ovaní obsahu žúmp podľa miestnych 
podmienok. 
Franko - kedy bude obec zabezpečovať náhradné zásobovanie pitnou vodou? 
JUDr. Szabó - VVS vyhlási núdzový stav, oni daj ú príkaz. 
Starosta obce - môže sa stať niečo v Boťanoch a vtedy musí obec zabezpečiť p itnú vodu pre 
obyvateľov. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Upozornenie prokurátora, Okresná prokuratúra Michalovce zo dňa 29.1.2015 zn 
Pd 1311518807-2 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

m asovanie: za 6 IBéres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 7- Návrh: VZN o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely 
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou v k. ú. Vojany 

Návrh VZN bo l vyvesený na úradnej tabuli obce di1a: 4.2.201 5. Návrh tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na 
iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou v k. ú. Vojany 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

masovanie: za 6 IBéres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyil 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8- Dodatok č.2 k VZN Obce Vojany č.2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na diet'a školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany 

18.55 Lukáč sa dostavil na zasadnutie OZ. 

Návrh dodatku a dôvodová správa k návrhu boli doručené poslancom OZ pred zasadnutím. Tvoria 
prílohu zápisnice. 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje Dodatok č.2 k VZN Obce Vojany č.212010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany. Tvorí prílohu uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

m asovanie: za 6 IBéres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, l 
proti O, zdržal sa l /Lukáč/ 
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K bodu číslo 9- Projekt" Stavebné úpravy a modernizácia MŠ Vojany 2015" 

Starosta obce informoval poslancov, že bola vydaná výzva na rekonštrukciu materskej školy a podľa 
neho treba skúsiť získať NFP. 
Kaszonyi- na MŠ máme vypracovaný stavebný projekt, teba skúsiť. 
Franko - aj podl'a neho treba podať žiadosť, ale táto výzva j e predovšetkým na rozšírenie kapacít MŠ. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
a) schvaľuje vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Stavebné úpravy 
a modernizácia MŠ Vojany 2015" a j ej predloženie v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o NFP 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; 
b) schvaľuje spolufinancovanie projektu" Stavebné úpravy a modernizácia MŠ Vojany 2015" vo výške 
najmenej 5% z poskytnutej dotácie. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 7 IBéres, Bračok, Franko, Jakub, Kar k, Kaszonyi, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 10 - Návrh poslanca OZ o podanie žiadosti o pridelenie hasičskej techniky 

Starosta obce odovzdal slovo Bračokovi predsedovi komisie PO, aby informoval poslancov 
o žiadostiach . 
Bračok - poslancom bol doručený návrh - tvorí prílohu zápisnice - nie je iná možnosť na získanie 
finančných prostriedkov na požiarnu ochranu. Technika v obci je veľmi zastaraná, ktorá vyžaduje 
rozsiahlu opravu. Obec nemá financie na obnovenie techniky PO. 
Lukáč - počul o tom v televízií ale momentálne nie sú peniaze na požiarnu ochranu. Treba podať 
žiadosti a možno dostane obec dotáciu . 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
a) schvaľuje vypracovanie žiadosti o poskytnutie hasičského motorového vozidla a jej predloženie 
Prezídiu Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky; 
b) schvaľuje vypracovanie žiadosti o poskytnutie nového protipovodňového vozíka a j ej predloženie 
Sekretariátu Dobrovol'nej požiarnej ochrany Slovenskej republiky; 
c) sch val' uje vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratné ho finančného príspevku na modernizáciu 
hasičskej techniky a jej podanie Ministerstvu vnútra SR; 
d) se/zvaľuje vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prí!.pevku na 
modernizáciu hasičskej techniky a jej podanie Ministerstvu financií SR; 
e) scltval'uje vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratné ho finančného príspevku na modernizáciu 
hasičskej techniky z rezervy Predsedu vlády SR a jej predloženie Úradu vlády SR. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

K bodu číslo ll - Žiadost' zo dňa 5.2.2015 o dotáciu na rok 2015 - Občianske združenie Attilu 
Lukáča, LATTIKA Vojany č. 15,076 72 

Starosta obce informoval poslancov, že d1'1a 4.2.2015 bola obci doručená žiadosť Občianskeho 

združenia Attilu Lukáča, LATIIKA Vojany č. 15, 076 72 o poskytnutie dotácie na podporu činnosti 
združen ia. 
Franko - má nasledovné otázky: j e združenie zaregistrované, má JČO, má otvorený účet v banke? 
Lukáč - predložil všetky dokumenty 
Jakub- aké má predstavy, s čím sa bude združenie zaoberať? 
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Lukáč - plánujú usporiadať v spolupráci s políciou prednášku proti kriminalite, neskôr prednášku 
lekára o alkoholizme, Rómovia nevedia po slovensky preto plánujú výučbu slovenského jazyka -
momentálne hľadajú učiteľa slovenského jazyka, tieto hodiny by sa konal i dvakrát do týždňa, 
získavať pracovné príležitosti pre nezamestnaných. 
Jakub - podľa by združen ie malo pracovať pol roka alebo rok aby sme videli ako pracujú a až potom 
dať zduženiu dotáciu. 
Franko - nemá námietku proti združeniu a súhlasí s poskytnutím dotácie, ale koncom roka združen ie 
musí predložiť vyúčtovanie dotácie ako každé iné združenie. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje dotáciu pre Občianske združenie Attilu Lukáča, LATTIKA Vojany č. 15, 076 72, vo 
výške 5 OO eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 7 IBél-es, Bračok, Franko, Jakub, Karle, Kaszonyi, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 12 - Žiadost' zo dňa 11.02.2015 o vydanie súhlasu na prevádzkovanie predajne 
potravín a schválenie času predaja- Elemér Bodor- Rebeka, 076 74 Drahňov 23 

Franko - Obecné zastupiteľstvo nemá s tým nič spo ločné. 

Kark- nesúhlasí s otvorením predajne 
Lukáč - súhlasí s Karkom, už by bolo na čase dokončiť čo je cigánskom šore. Všade sú cudzí ľudia, 

nasťahujú sa do prázdnych domov, nemajú trvalý pobyt v obci ale tu bývajú. V žiadnej inej dedine 
nemajú dovolené takéto správanie. 
JUDr. Szabó - obec nemá právomoc zakázať podnikanie v obci, na otváracie hod iny obec má prijaté 
VZN 
Starosta obce- ak maj iteľ nedá súhlas, obec nikoho neprihlási na trvalý pobyt. 
Kark - netreba hovoriť v obci, že obchod bude otvorený podľa toho ako rozhodne OZ, keď 
zastup iteľstvo nemôže o tom rozhodovať. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Žiadosť Elemér Bodor- Rebeka, 076 74 Drahňov 23 zo dňa 11.2.2015 - Tvorí 
prílohu. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 IBéres, Brač ok, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa l /Karkl 

K bodu číslo 13 - L ist zo dňa 12.2.2015 o upozornenie na nelegálnu skládku - ŽSR Šrobárova l, 
075 Ol Trebišov 

List ŽSR bol doručený poslancom pred zasadnutím OZ. 
Béres - obec bude vyči stiť priestranstvo s nezamestnaným na aktivačnej činnosti? 
Starosta obce - obec musí zabezpečiť odvoz, uskladnenie a naloženie odpadu. Navrhuje uskutočniť 
jednanie so zástupcami ŽSR za účasti poslancov. 
Kar k - o čom budeme rokovať? 
Frako - sľúbil, že už nikdy nebude rozprávať o smetí, ale dovtedy, dokedy obec nedá pokutu aspoň 
dvom obyvateľom v obci nebude poriadok. 
Kark- ľudia majú zaplatené smeti, bude nám vychádzať lepšie ak takto budeme likvidovať odpad, 
alebo treba tam dať kontajner aby smeti dávali do kontajnera. 
Lukáč- bolo obdobie keď tam bol uložený kontajner, a vtedy bol poriadok v obci. 
Starosta obce - vtedy keď on bol zvolený za starostu bolo odvezených 20 tatroviek odpadu 
z cigánskej osady, aj vtedy za všetko platila obec. 
Franko - keď sú v práci treba na nich lepšie dohliadnuť, aby pracovali. 
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Kak- pokiaľ niekomu nebude daná pokuta, dovtedy nebude poriadok. Boli známi páchatelia čo bolo 
spravené? 
Lukáč- pochodil aj okolie obce a všade je vyspaný odpad. 
Starosta obce- treba zavolať zástupcov ŽSR a dohodnúť sa na odstránení odpadu, vlastník pozemku 
má zodpovedať za poriadok na pozemku. 
Kaszonyi- keď rozprávame o ich pozemku, tak oni majú odpratať smeti. 
Starosta obce - aj na cintorín dáme l 000 l odpadové nádoby a Fura bude vyvážať odpad. 
Kaszonyi - koncom marca treba začať s upratovaním okolo dediny a postupne vyči stiť okolie obce. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia:37 
OZ žiada starostu obce zvolať jednanie so ŽSR Šrobárová l, Trebišov ohl'adom nelegálnej skládky do 
31. marca2015 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 p oslanci OZ 

Hlasovanie: za 7 /Béres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 
proti 0, zdržal sa O 

K bodu číslo 14 - Delegovanie člena do Školskej rady Materskej školy Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že zo strany zriaďovateľa tj. obce musí byť člen OZ 
v školskej rade pri MŠ Vojany. Doteraz bol členom MUDr. Varga. Navrhuje delegovať Mariána 
Bračoka. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ odvoláva MUDr. Michala Vargu zo školskej rady p ri MŠ 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 
m asovanie: za 7 /Béres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ deleguje z obecného zastupiteľstva do Rady školy pri MŠ Vojany Mariana Bračoka. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

masovanie: za 7 /Béres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

Lukáč- čo j e s cestnými retardérmi? 
Starosta obce - projekt bol schválený na po lícií, už je človek ktorý by robil výberové konania pre 
obec. 
Franko - sú veci na ktoré netreba výberové konanie lebo do l 000 eur netreba. 
Kark- spadlo hniezdo bocianov pri škole. 

K bodu číslo 15 - Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukonči l. 

Zapisovatel'ka: Mária Fajdelová .... b ... ŕ .... . 
Overovatelia zápisnice: Zoltán Kark .. /Y. ................. . 

Ferdinánd KaszOI~;;[ ... ...... ............ .... .. . 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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