
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 26.05.2015 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 zastupiteľstva a prizvaní podľa prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 
zápisnice. 

Program: 

l. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole stavby: "Rekonštrukcia a prístavba 

kultúrneho domu Vojany" zo dňa 9.4.2015, č.j.: 28 1/2015, 
Správa hlavného kontrolóra o následnej kontrole účtovných dokladov 4. štvrťrok 2014 zo 
dňa 23.4.2015, č. j.: 310/20 15 

5. Stanovisko Stavoservisu spol. s.r.o. Trebišov zo dňa 13.04.2015 k skutočnostiam 
uvedených v Správe hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole stavby: " Rekonštrukcia 
a prístavba kultúrneho domu Vojany" zo dňa 9.4.2015 č.j . : 28 1/2015 

6. Pozvánka- Slovenské elektrárne a.s. Vojany 
7. Správa j ednotlivých komisií pri OZ Vojany 
8. Záver 

K bodu číslo l - Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanci sú prítomní v plnom 

počte a vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
Starosta prečítal program zasadnutia a navrhol rózšíriť program zasadnutie o bod: 

Zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie na základe§ 54. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa;26.5.2015 rozšírený 
o bod: Zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie na základe § 54. 
Výsledok hlasovania: p rezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 2 - Voľba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Marián Bračok a Ladislav 
Jakub. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

1 



~·-.,.--··~ l 

l 
,l 

l 
l 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zloženi: Marián Bračok a Ladislav Jakub. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

lflasovanie: za 7 l Béreš, Bračok, Franko Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu uznesení prijatých dňa 30.4.2015. Tvorí prílohu č. l. 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:71 
OZ berie na vedomie plnenie uzneseni zo dňa 30.4.2015 v zmysle vyhodnotenia plnenia uvedeného 
v prilohe č. l tohto uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

lllasovanie: za 7 l Béreš, Bračok, Franko Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 4 -Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole stavby: 
"Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Vojany" zo dňa 9.4.2015, č.j.: 28112015, 
Správa hlavného kontrolóra o následnej kontrole účtovných dokladov 4. štvrťrok 2014 
zo dňa 23.4.2015, č. j.: 310/2015 

mavný kontrolór poďakoval poslancom za odročenie tohto bodu na predošlom zasadnutí. 
Žiada poslancov, aby zmenili svoj prístup k jeho správam a nebrali správy iba na vedomie ale vyjadrili 
svoj názor ku kontrolám. Správa o kontrole tvorí prílohu zápisnice. 

Ku kontrole stavby "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Vojany" uviedol, že 
on nie je stavbárom, pri každej stavbe je odborník - stavebný dozor. Treba vyžiadať stanovisko 
stavebného dozoru. Starosta má tiež vysloviť svoj názor ku kontrole v tomto prípade k zisteným 
nezrovnalostiam. 
Brač ok - obecné zastupiteľstvo nedostalo odpoveď na otázku v správe. 
Kar k - na kontrolnom dni ku stavbe stavebný dozor povedal, že okná boli dočasne preložené, a potom 
sa nevymenili. V rozpočte bola položka na výmenu okien. 
Starosta obce - nevie pochopiť správu kontrolóra. Požiadal Stavoservis a staveného dozora, aby dali 
stanovisko v spomínanému problému. 
Franko - stavebný dozor píše, že niektoré položky boli vyškrtnuté z rozpočtu, ktoré položky boli 
vyčiarknuté? 

Kark - stavbyvedúci jednoznačne povedal, že okná budú vymenené, podľa zmluvy o každej zmene 
projektu sa má upovedomiť. 
Starosta obce - správa Stavoservisu obsahuje zmeny ktoré nastali počas výstavby. 
Lukáč- kto vie o tom, že niekoľko krát bol znížený rozpočet, to isté platí <U na okná, kde sú okná? 
Cena predmetu okien nebola predmetom rozpočtu a ani nebolo faktúrované - má otázku kedy sa 
znížila cena a o akú sumu sa znížil rozpočet? 
Jakub - súťaž sedí s konečnou cenou diela. 
Brač ok - Stavo servis rozpísal aké zmeny boli vykonané a konečná cena sedí. 
Kaszonyi- pri začatí konroly bola reč iba o oknách, treba sa zaoberať iba s oknami. 
Starosta obce - predmetom kontroly bolo zistiť otázku výmeny okien na základe ZoD 7/2014 zo dňa 
23.7.2014. 
Lukáč- nech sa vyjadrí hlavný kontrolór 
Hlavný kontrolór - v prvej fáze porovnal doklady, výsledok tejto kontroly je predložený obecnému 
zastupiteľstvu v správe. 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 72 

OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole stavby: ~ 
"Rekonštrukcia aprístavba kultúrneho domu Vojany" zo dňa 9.4.2015, číslo: 28112015, 
tvorí prílohu č. l tohto uznesenia 
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Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 7 l Béreš, Bračok, Franko Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 

Lukáč- treba sa pozrieť na okná v prvom rozpočte ako boli rozpočtované. 

Následná kontrola účtovných dokladov: Správa tvorí prílohu. 
Hlavný kontrolór - existujú tri kontroly predbežná, priebežná a následná. Pri kontrole 
priebežnej boli zistené nedostatky. So zverejňovaním sú problémy ako o tom už viackrát 
informoval obecné zastupiteľstvo. Pri vykonávaní predbežnej a priebežnej kontroly neboli 
zistené žiadne nedostatky. 
Bod 2 správy - faktúra Juhásza je v rozpore so zákonom o účtovníctve. Faktúra musí 
obsahovať náležitosti podľa zákona o účtovníctve, takto nie je možné kontrolovať 

hospodárnosť. 

Starosta obce- informoval poslancov, že aj Jakub aj Juhász dostali knižku na evidenciu opráv. 
Od januára prikladá aj Juhász k faktúre evidenciu opráv. 
Jakub - treba sa pozrieť na zmluvu ako sú stanovené podmienky. 
Lukáč- to isté vysvetľoval v minulom roku, ale nikto ho nepočúval. 

Bračok - Zmluva uzatvorená s Juhászom hovorí o paušálnej odmene, ktorá sa môže rozdeliť 
na štvrťroky. Vieme čo robí, lebo zoznam vykonaných prác je pripojený k faktúram. 
Lukáč - fakturovaná suma nikdy nebola nižšia ako je v zmluve, keď pracuje menej alebo 
vôbec nerobí nič, tak isto dostane sumu podľa zmluvy. 
Hlavný kontrolór- Zmluva nie je dobrá, obecné zastupiteľstvo má požiadať obecný úrad na 
odstránenie nedostatkov. 
JUDr. Szabó - nie je problém vypracovať dodatok k zmluve alebo vypovedať zmluvu 
a uzatvoriť novú. Ak obec chce uzatvoriť novú zmluvu musí vypísať verejné obstarávanie. 
Kark - treba zmluvu zrušiť a prijať zamestnanca do pracovného pomeru na údržbu čističiek 

a čističky by boli v poriadku. Nie je spokojný ako vykonáva Juhász svoju prácu. Náklady pre 
obec by boli nižšie ako teraz. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 73 

OZ žiada právneho zástupcu obce predložiť na najbližšie zasadnutie dodatok k Zmluve o dielo 
č. 112008 zo dňa 19.3.2008 a k Dodatku č. l zo dňa 11.2.2009 uzatvorené s pánom Juhászom 
so zámerom spresniť výšku odplaty za vykonávanú činnosť 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 l Béreš, Franko Jakub, Kaszonyi l 
proti O, zdržal sa 3 l Bračok, Kark, Lukáč/ 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 74 

OZ berie vedomie Správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole účtovných dokladov 4. 
štvrťrok 2014 zo dňa 23.4.2015, číslo: 31012015, tvorí prílohu č. l tohto uznesenia 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 7 l Béreš, Bračok, Franko Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 75 
OZ žiada starostu obce o odstránenie nedostatkov uvedených v správe hlavného kontrolóra zo 
dňa 23.4.2015- Následná kontrola účtovných dokladov 4.štvrťrok 2014- a predložiť písomnú 
informáciu na najbližšie zasadnutie OZ. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

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

Jakub- tam, kde čističky nie sú napojené na elektrickú energiu, údržbár nemôže nič robiť. 

mavný kontrolór - v takom prípade, občan musí konať podľa VZN o nakladaní s odpadovými vodami 
a musí preukázať kde dáva odpadovú vodu. 
Lukáč - problém je aj s komunálnym odpadom lebo občania vyplatia poplatok za vývoz ale odpad 
vysypú na kraj obce. 
Kaszonyi - treba sa pozrieť na kamerový systém určite je vidieť. 

K bodu číslo 5 - Stanovisko Stavoservisu spol. s.r.o. Trebišov zo dňa 13.04.2015 
k skutočnostiam uvedených v Správe hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole stavby: 
"Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Vojany" zo dňa 9.4.2015 č.j.: 28112015 

Bol prejednaný v rámci bodu č. 4. 

K bodu číslo 6- Pozvánka- Slovenské elektrárne a .s. Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že dňa 6.6.2015 bude Open plant EVO Vojany. Aj toho 
roku bude súťaž vo varení. 
Kaszonyi - ženy z kultúrnej komisie idú variť. 

Lukáč - kto j e pozvaný? 
Starosta obce - starosta obce ale aj obyvatelia obce. 

K bodu číslo 7- Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 

Zoltán Béreš - Predseda športovej komisie informoval poslancov, že v minulom roku bolo prijaté 
uznesenie na vyvŕtan ie studne, a nič sa nestalo. Treba kúpiť aj zavlažovacie zariadenie na nové 
·ihrisko. Odkedy budú prijatí zamestnanci, aby mohli vymeniť zamestnankyňu obce. Na ihrisko by 
bolo treba prideliť dvoch zamestnancov. 
Starosta obce- Pracovníčka má pracovnú dobu od 12 do 20 hodín, doobeda polieva Jónás. Bolo by 
dobré zvolať stretnutie s členmi športovej komisie. 
Kark - bolo povedané, že v apríli príde z Eurogreenu odborník a pozrie sa na trávu, aký je ďalší 

postup. 
Bé res- tráca je dosť slabá 

K bodu číslo 8- Zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie na základe§ 54 

Starosta obce informoval poslancov, že od 1.6.2015 bude prijatých 18 uchádzačov o zamestnanie 
do pracovného pomeru na štyri mesiace s minimálnou mzdou. Úrad práce hradí 95% ceny práce 
a obce zvyšných 5%. Zamestnanci budú mať 8 hodinovú pracovnú dobu. Platí na nich zákonník 
práce ako na každého zamestnanca. 
Franko - každému treba dať náplň práce. 
Jakub - Treba dať altánok do poriadku, káble sú odtrhnuté, j e hanba ako vyzerá. Treba sa pozrieť na 
kamere, kto tam robí neporiadok. 
Starosta obce - nevidno všetko na kamerách. 
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K bodu číslo 9- Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účast' a zasadnutie ukončil. 

Zapisovatel'ka: Mária Fajdelová .... ;?';;d.. ...... . 
~-

Overovatelia zápisnice: Marián Bračok . ./!.~~) ..... . p ··· , 
Ladislav Jakub ......... \):'\ ............ . 

\ 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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