
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 25.06.2015 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. 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. Kontrola uznesení 
4. Dodatok k Zmluve o dielo 1/2008 zo dňa 19.3.2008 
5. Stanovisko starostu obce k správe hlavného kontrolóra zo dňa 23.4.2015 - Následná 

kontrola účtovných dokladov za 4. štvrťrok 2014 
6. Záverečný účet obce Vojany za rok 2014 
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vojany za rok 2014 
8. Schválenie zmlúv o dielo a kúpnych zmlúv 
9. Likvidácia nelegálnych skládok 
10. Žiadosť zo dňa 10.6.2015 FREY PLUS s.r.o., 076 71 Čičarovce č. 42 
11.Cenník pre natočenie prezentačného videa s fotografiami firmy Ing. Martin Nagy 

MANGO VIDEO ŠTÚDIO 
12.Zrušenie zmluvy o výpožičke pre Občianske združenie Lukáča Attilu, Vojany č. 15, 076 

72 Vojany zo dňa 13.5.2015 
13. Zmluvná pokuta pre zhotoviteľa Jákob- ép. Kft. Vajdácska Maďarsko za dielo Futbalové 

ihrisko a šatne v obci Vojany 
14. Správa j ednotlivých komisií pri OZ Vojany 
15. Záver 

K bodu číslo 1 - Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanec Attila Lukáč 

ospravedlnil svoju neúčasť a Gabriel Franko sa dostaví na zasadnutie neskoršie. Vyhlásil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 

Starosta prečítal program zasadnutia a navrhol rozšíriť program zasadnutia o bod: 
Záznam z kontroly z 25.6.2015 - Kontrola rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva, Kontrola 
pravidiel odmeňovania poslancov, Kontrola pravidiel odmeňovania členov komisií pri OZ vo 
Vojanoch 
Navrhoval vynechať bod č. 4 - Dodatok k Zmluve o dielo 1/2008 zo dňa 19.3.2008. 
Marián Bračok navrhoval rozšíriť program zasadnutia o body: 

- Cestné spomaľovacie retardéry 
- Oprava hasič~kej techniky 
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-Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. 4/2012 a navrhuje vymeniť poradie bodov 7. a 6., aby 

poslanci mohli vypočuť Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014 pred 
tým, ako bude zastupiteľstvo schvaľovať záverečný účet. 

Ladislav Jakub - navrhuje doplniť bod Rôzne a navrhuje odložiť bod Dodatok k Zmluve 
o poskytovaní služieb č. 4/2012, nakoľko materiál bol poslancom doručený na začiatku zasadnutia OZ. 

Navrhuje tento bod zaradiť do programu nasledujúceho zasadnutia. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje rozšírenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 25.6.2015 
o bod Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. 412012. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za l l Bračok l 
proti 4 Béreš, Jakub, Kark, Kaszonyi, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 25.6.2015 rozšírený 
o body: 
-Záznam z kontroly z 25.6.2015 - Kontrola rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva, Kontrola 

pravidiel odmeňovania poslancov, Kontrola pravidiel odmeňovania členov komisií pri OZ vo 

Vojanoch 
- Cestné spomaľovacie retardéry 

- Oprava hasičskej techniky 

- Rôzne 
Vymení sa poradie bodov číslh 6. a 7. 
Vypustí sa bod č. 4- Dodatok k Zmluve o dielo 112008 zo dňa 19.3.2008 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 2- Voľba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol nasledovné zloženie 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 Béreš, Bračok, Jakub, Kark, Kaszonyi,/ 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3- Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu uznesení prijatých dňa 26.5 .2015. Tvorí prílohu č. l tohto 

uznes ema. 

Starosta obce predložil Stanovisko k správe hlavného kontrolóra. Tvorí prílohu č. 2 tohto uznesenia. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie plnenie uznesení zo dňa 26.05.2015 v zmysle vyhodnotenia plnenia uvedeného 
v prílohe č. l tohto uznesenia. 
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Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 5 l Béreš, Bračok, Jakub, Kark, Kaszonyi,/ 

proti O, zdržal sa O 
18.42 Gabriel Franko sa dostavil na zasadnutie OZ. 

K bodu číslo 5- Stanovisko starostu obce k správe hlavného kontrolóra zo dňa 23.4.2015 
-Následná kontrola účtovných dokladov za 4. štvrťrok 2014 

Hlavný kontrolór v súvislosti so správou informoval poslancov, že býva jeho zvykom, že pred 
uzavretím kontroly dáva zistené nedostatky starostovi na konzultáciu. Kontrolu ukončil 23.4.2015 
a Vyjadren ie k správe o kontrole zo strany ST AR Computers bolo vyhotovené di'ía 22.4.2015. On 
potrebuje vyjadrenie starostu obce nie podnikatel'a. To, že obec nemá povinnosť zvereji'íovať 

dokumenty je blud. Upozori'íuje na zákon o slobodnom prístupe k infonnácií § 5 b a § 2 ods. l - obec 
je povinná zvereji'íovať dokumenty. 

Bračok - dňa 22.4.2015 dostal ešte neuzatvorenú správu od starostu obce. Na základe tejto správy 
napísal vyjadrenie, starosta následne vypracoval stanovisko ku kontrole, ktorého prílohou je aj 
vyjadrenie dotknutej firmy STAR Computers. Nechápe, kde tu vidí hlavný kontrolór problém. Hlavný 
kontrolór chcel uzatvoriť kontrolu bez~oho, aby sa ho opýtal a ani po poskytnutí vyjadrenia toto 
nebral v úvahu, kontrolu uzavrel a v správe nebral ohľad na to, že jeho zistenia už boli vysvetlené. 
V súčasnosti sú všetky objednávky zverejnené, ale v zmluve má 60 hodín mesačne, ten 
čas nepostačuje na výkon všetkých povinností, preto chcel dodatok k zmluve, ktorým by sa rozšíril aj 
časový rozsah poskytovaných služieb. 

Hlavný kontrolór- na prerokovanie správy je oprávnený starosta obce. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Stanovisko starostu obce k správe hlavného kontrolóra zo dňa 23.4.2015 -
Následná kontrola účtovných dokladov za 4. štvrťrok 2014 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 l Béreš, Brač ok, Franko Jakub, Kar k, Kaszonyi l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu č~slo 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Vojany za rok 2014 

Hlavný kontrolór informoval poslancov, že prvá časť stanoviska obsahuje základné údaje a zákony 
podľa ktorých sa má záverečný účet vypracovať a čo má obsahovať. Druhá strana rozoberá plnenie 
príjmov, ktoré bolo na 70% a to je viac ako bolo čerpané z rezervného fondu. Ak by sa príjmy plnili na 
l OO% nemusel by sa čerpať rezervný fond. Záväzky boli vo výške 179 208,26 € z dôvodu, že obec 
evidovala faktúru za rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorá bola financovaná z EU fondov 
a peniaze prišli začiatkom roka 2015. Faktúra je už uhradená. 
Medzi pohľadávkami sú také, ktoré obec nemôže vymôcť. V takých prípadoch treba pohľadávky 
odpísať. Treba sa starať aj o také ktoré sú také nízke, že je nehospodárne ich vymoženie. 

Hlavný kontrolór navrhuje schváliť záverečný účet bez výhrad. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra zo dňa 16.6.2015 k Záverečnému účtu Obce 
Vojany za rok 2014. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

masovanie: za 6 l Béreš, Brač ok, Franko Jakub, Kar k, Kaszonyi l 
proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 7- Záverečný účet obce Vojany za rok 2014 

Poslanci nemali pripomienky k záverečnému účtu. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Vojany za rok 2014 bez výhrad. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Franko Jakub, Kar k, Kaszonyi l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8- Schválenie zmlúv o dielo a kúpnych zmlúv ·l 

Starosta obce infonnoval poslancov o vykonaných verejných obstarávaniach. Poslanci nemali 

pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

Al poveruje starostu obce s podpísaním kúpnej zmluvy číslo 412015 s firmOu Ing. Ľudovít Paulina 

MIPA, IČO: 32687699, Stavbárov 3, 071 OJ Michalovce v cene l 048,802 € s DPH 

BI poveruje starostu obce s podpísaním kúpnej zmluvy číslo 512015 s firmou WINTEX s.r.o., Vranov 

nad Topľou, IČO: 31700438, Budovateľská č. 1290, PSČ: 093 OJ, v cene 671, 88 s DPH 

Cl poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy o dielo číslo 512015 s firmou PUURA s.r.o., IČO: 
45403252, Námestie Slobody 58214, 07301 Sobrance, v cene 2 350,00 € 
Dl poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy číslo 212015 s firmou GHP Medical Services s.r.o., 

IČO: 36766542, Okružná č. 1297152, 071 OJ Michalovce 

El poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy číslo 312015 s firmou ELEKTRO CONTROLS s. r.o., 

IČO: Cukrovarská č. 13124, 075 Ol Trebišov, v cene 3 248,40 € 
FI poveruje starostu obce s podpísaním Zmluvy číslo 15K99 5 s firmou DOXX- Stravné lístky, spol. 

s.r.o., Ká/ov 356, 010 Ol Žilina 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

proti O, zdržal sa O 

K bod ti číslo 9- Likvidácia nelegálnych skládok odpadu 

Starosta obce informoval poslancov, že Vláda SR vyčlenila 10 mil eur na likvidáciu 

nelegálnych skládok odpadu. Predložil mapu obce, na ktorej boli vyznačené miesta kde sa nachádzajú 

divoké skládky a ich výskyt zdokumentoval fotografiami. Okresný úrad vydal potvrdenie o existencií 

týchto skládok. Na základe tohto potvrdenia obec môže podať projekt na likvidáciu nelegálnych 

skládok odpadu. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

oz 
a)schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na vypracovanie projektu likvidácia nelegálnych 

skládok TKO v cene do 700, OO € s DPH 

b)Poveruje starostu obce podpísaním zmluvy s víťazom. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Franko Jakub, Kark, Kaszonyi l 

proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 10- Žiadost' FREY PLUS s.r.o., 076 71 Čičarovce č. 42 zo dňa 10.6.2015 

Starosta obce informovala poslancov, že firma FREY PLUS s.r.o., 076 71 Čičarovce č. 42 podala 
žiadosť o povolenie umiestnenia vzorového pomníka s kryptou na jednom hrobovom mieste na 
cintoríne s možnosťou predaja pre zákazníkov. Obec má vypracovanú dokumentáciu na hrobové 
miesta, firma odkúpi hrobové miesto ktoré bude využívať. 
Kark- Obec neberie žiadnu zodpovednosť za poškodenie pomníka. 
Jflavný kontrolór - podľa neho cintorín nie je vhodným miestom na reklamu, ak sa to povolí, môže 
žiadať povolenie aj iný podnikateľ. Obec musí konať v súlade s Cintorínskym poriadkom. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje žiadosť FREY PLUS s.r.o. Čičarovce č. 42 na umiestnenie pomníka s kryptou na 
jednom hrobovom mieste. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Franko Jakub, Kar k, Kaszonyi l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo ll - Cenník pre natočenie prezentačného videa s fotografiami firmy Ing. Martin 
Nagy- MANGO VIDEÔ ŠTÚDIO 

Starosta obce informoval poslancov obci bola poskytnutá ponuka s cenníkom pre natočenie 
prezentačného videa s fotografiami o obci. Žiada názor poslancov na túto ponuku. 
Hlavný kontrolór- OZ nemôže takto schváliť ponuku, treba stanoviť presné podmienky. 
Kaszonyi - obec už mala podobnú ponuku a nechceli sme. Netreba nám ani teraz. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje natočenie prezentačného videa s fotografiami o obci Vojany 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za O 
proti 6/ Béreš, Bračok, Franko Jakub, Karle, Kaszonyi!, zdržal sa O 

K bodu číslo 12 - Zrušenie zmluvy o výpožičke pre Občianske združenie Lukáča Attilu, 
Vojany č. 15, 076 72 Vojany zo dňa 13.5.2015 

Starosta obce informoval poslancov, Attila Lukáč vracia vypožičanú miestnosť a inventár obci 
z dôvodu, že jeho združenie nedostane dotáciu. Žiada poslancov o odpustenie ceny výpožičky za jeden 
mesiac lebo miestnosť nevyužíva!. Kľúče odovzdal na obecný úrad. 
Jflavný kontrolór - musí byť písomne ukončená zmluva, zrušenie zmluvy nemusí odsúhlasovať 
obecné zastupiteľstvo. Zmluva sa ukončí dohodou. 
JUDr. Szabó- pripraví dohodu o ukončení výpožičky. 

K bodu číslo 13 - Zmluvná pokuta pre zhotoviteľa Jákob- ép. Kft. Vajdácska Maďarsko 
za dielo Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že stanovisko firmy Jákob- ép. Kft. Vajdácska 

Mad'arsko bola doručená poslancom pred zasadnutím OZ. Žiada poslancov, aby vyjadrili svoj 

názor k tejto problematike. 
Kark - žiada starostu, aby bola poslancom doručená aj zmluva o dielo uzatvorená s dodávateľom, aby 
každý vedel čo dodávate!' porušil. Študoval zmluvu a vie, že bola porušená. Je tam uvedené, že na 
každý problém musí dodávateľ upozorniť odberateľa. Celú vec treba dať na posúdenie prokurátorovi. 
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Aj Mariánova zmluva nech sa priloží k prejednávaniu na ďalšie zasadnutie. 
Jakub- netreba ťahať čas treba odhlasovať a dať na prokuratúru na vyjadrenie. 
JUDr. Szabó- najprv OZ berie na vedomie stanovisko a potom sa rozhodne o ďalšom konaní. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie stanovisko Jákob- ép Kft. Vajdácska Maďarsko k zaplateniu zmluvnej pokuty. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

lllasovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Franko Jakub, Kark, Kaszonyi l 
proti O, zdržal sa O 

Hlavný kontrolór - obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť o tom ako bude ďalej konať. 
JUDr. Szabó - otázne je či dodávateľ započítava práce ktoré odvi~dol nad rámec zmluvy. Navrhuje 
preveriť či práce uvedené v stanovisku boli v skutočnosti vykonané, a za aké práce obec neplatila. 
Dodávateľ má vyčísliť cenu vykonaných prác. Treba preveriť práce ktoré sú uvedené v stanovisku. 
Súd vo väčšine prípadov má taký názor, ako bola práca vykonaná treba za ňu zaplatiť. 

Kaszonyi- nech dodávateľ vyčísli práce ktoré odviedol nad rámec zmluvy. 
Hlavný kontrolór- vymáhanie zmluvnej pokuty má dve strany, aj on môže, a pravdepodobne dá na 
súd obec, že obec nezaplatila za odvedené práce nad rámec zmluvy. Treba zistiť kto nariadil, že má 
vykonať tieto práce. Treba vyhotoviť rozpis prác, ktoré obce objednala. V stanovisku dodávateľa je 
uvedené, že práce nad rámec zmluvy sú poznačené v stavebnom denníku. Stavebný dozor musí 
preveriť skutočnosť. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ žiada starostu obce 
a)aby požiadal zhotovitel'a Jákób- ép. Kft. Vajdácska Maďarsko o finančné vyčíslenie naviac prác 
uvedených v stanovisku zo dňa 18.6.2015 
b)aby požiadal stavebný dozor obce o zaujatie stanoviska k rozsahu vykonaných prác nad rámec 
zmluvy o dielo. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

lllasovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Franko Jakub, Kark, Kaszonyi, l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 14- Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 

Pre,dseda Požiarnej komisie Marián Bračok predložil poslancom návrh na pnJatte uznesenia 
v ktorom žiada obecné zastupiteľstvo o vypracovanie rozpočtového opatrenia na vyčlenenie SOO eur 
na údržbu hasičskej techniky. 
Ekonómka- rozpočet obce obsahuje výdavky na požiarnu ochranu v celkovej výške l SOO €. 

Predseda komisie ochrany verejného záujmu Marián Bračok prečítal zápisnicu zo zasadnutia 
komisie na ochranu verejného záujmu pri OZ Vojany zo dňa 23 .06.201S. Komisia konštatuje, že 
starosta podal majetkové priznanie v stanovenej lehote, oznámenie obsahuje všetky predpísané 
náležitosti a starosta obce tým splnil zákonom stanovené povinnosti. Hlavný kontrolór obce podal 
svoje majetkové priznanie po stanovej lehote a tým porušil svoje zákonom stanovené povinnosti 
vedúceho zamestnanca. 
Franko - ako treba teraz postupovať s hlavným kontrolórom? 
Brač ok- to je na uvážení poslancov, podľa zákona je to aj dôvod na odvolanie hlavného kontrolóra. 
Franko - nabudúce hlavný kontrolór podá priznanie v stanovenej lehote. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 23. 6.2015. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

6 



/ 

Jllasovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Franko Jakub, Kark, Kaszonyi, l 
proti O, zdržal sa O 

Predseda športovej komisie Zoltán Béreš infonnoval poslancov, že komisia pripravila zoznam vecí, 
ktoré treba zabezpečiť do nových šatní a na nové futbalové ihrisko. 
Starosta obce - zamestnanci obce vyhotovia lavice vo vlastnej réžií. Obec podala žiadosť na EVO 
Vojany na odkúpenie odpísaného nábytku do šatní. Na ohradenie ihriska bude potrebné 175 m drôtu 
a k prístupovej ceste treba osadiť obrubníky na obidve strany cesty v dÍžke 50 m. 
Béres- obec dostala výhodnú ponuku na futbalové dresy. Ak kúpime jednu sadu pre dospelých hráčov 
druhú dostaneme zadanno. Majstrovstvá sa začínajú 9. augusta sa .začínajú majstrovstvá dovtedy treba 
ihrisko skolaudovať. 

K bodu číslo 15- Záznam z kontroly z 25.6.2015- Kontrola rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva, Kontrola pravidiel odmeňovania poslancov obecného zastupitel'stva, Kontrola 
pravidiel odmeňovania členov komisií pri OZ vo Vojanoch . 

• 
Hlavný kontrolór infonnoval poslancov, že kontrolu dokončil iba dnes a starosta obce zaradil 

do programu zasadnutia. Cieľom kontroly bola kontrola sú ladu uvedených predpisov so zákonmi. 
Navrhované zmeny sú uvedené v Zázname o kontrole, ktorý tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje vypustiť čl. 3 bod 2 z Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Vojany. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

fllasovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Franko Jakub, Kark, Kaszonyi, l 
proti O, zdržal sa O 

Odmeňovanie poslancov OZ vo Vojanoch, Odmeňovanie členov komisií pri OZ vo Vojanoch. Treba 
upraviť aby výpočet odmien bol jednoznačný. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Kontrola pravidiel odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, Kontrola 
pravidiel odmeňovania členov komisií pri OZ vo Vojanoch zo dňa 25.6.2015. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Jllasovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Franko Jakub, Kark, Kaszonyi, l 
proti O, zdržal sa O 

Jllavný kontrolór - je členom dvoch komisií obecného zastupiteľstva a vzdáva sa odmeny člena 
komisie za prvý polrok 2015. 

K bodu číslo 15- Cestné spomaľovacie retardéry 

Starosta obce oznámil poslancom, že treba sa rozhodnúť či budú umiestnené v obci spomaľovacie 
retardéry lebo podľa vypracovaného projektu sú plánované výdavky na 4 500 € a v rozpočte je 
vyčlenených na akciu 2 000 eur. 

Kaszonyi - podľa neho netreba dať do ulice pri pošte, ale do ulice pri kostole by bolo dobre. Na 
hlavnú cestu treba dať tabuľu na zakázanie parkovania. Je veľké nové parkovisko pri pošte tam treba 
auta ostaviť. 

Jakub - na hlavnú cestu treba namontovať digitálny merač rýchlosti. 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ žiada obecný úrad na najbližšom zasadnutí informovať OZ o umiestnení cestných retardérov v 
obci. 
Výsledok hlasovania: prezentovalž sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 16- Oprava hasičskej techniky 
Tento bod bol prejednaný v rámci bodu Správa jednotlivých komisií. 
K bodu číslo 17- Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov, že v školskej jedálni treba odstrániť poruchu na kanalizácií 
a kúpiť novú umývačku riadu s príslušenstvom. V rozpočte sú vyčlenené prostriedky, ale v skutočnosti 
budú výdavky vyššie. Na nákup umývačky treba zvýšiť rozpočet od 900 eur a na uloženie novej 
dlažby treba zvýšiť rozpočet z 3 000 na 3 600 eur. 
Jakub - prečo treba dávať novú dlažbu? 
Starosta obce- dlažba je zastarala a bude porušená pri oprave kanal izácie. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
a) berie na vedomie informáciu ohľadom odstránenia porúch v ŠJ a nákupu umývačky riadku 
s príslušenstvom do ŠJ Vojany. 
b) žiada obecný úrad o vypracovanie rozpočtového opatrenia na zmenu rozpočtu. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Hlavný kontrolór - pripravuje plán kontrol na druhý polrok a žiada poslancov o podanie návrhov na 
vykonanie kontrol v 2. polroku. 
Kaszonyi - v kultúrnom dome je miestnosť na umývanie riadu veľmi malá a pomaly dva týždne 
nefunguje verejné osvetlenie v obci. 
Starosta obce - keď bola v obci búrka blesk udrel niekde v dedine a odvtedy nesvietia svietidlá v obci 
vôbec alebo v niektorých svietidlách svieti niekoľko LED svietidiel. Bola nahlásená porucha a 
dodávateľ odmontoval niekoľko svietidiel a dal na reklamáciu. Verejné osvetlenie je ešte v záruke. 
Jakub - na cintoríne je problém s vodou, najlepšie by bolo dať navŕtať studňu na cintorín. 
Multifunkčné ihrisko treba ohradiť. 

K bodu číslo 18 - Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapisovatel'ka: Mária Fajdelová .. .. ~ .. L ..... . 
Overovatelia zápisnice: Zoltán Kark ····~t··~r·-

Ferdinánd Kaszonyi ····~······· ··· 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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