
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 28.07.2015 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. Zmluvná pokuta Jákob ép. Kft. Csonkás út 1/a, 3961 Vajdácska- odpoveď zo dňa 

14.7.2015 na výzvu 
5. Zásady odmeňovania poslancov OZ Vojany a členov komisií OZ Vojany 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany za l. polrok 2015 zo dňa 

2.7.2015 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 2. polrok 2015 
8. Nefunkčnosť verejného osvetlenia - ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5, 

040 Ol Košice, list zo dňa 17.7.2015 
9. "IV. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry" 
10. Športové vybavenie ihriska a pomôcky pre hráčov 
ll . Zmena rozpočtu : Rozpočtové opatrenia č.2/20 15 a č. 3/2015 
12. Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
13. Záver 

"" K bodu číslo 1- Otvorenie 

Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanec Gabriel Franko 

ospravedlnil svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí z dôvodu práceneschopnosti a vyhlásil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 

Starosta prečítal program zasadnutia a navrhol rozšíriť program zasadnutia o nasledovné 
body: 

č.l3- Návrh dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2008 zo dňa 19.03.2008 
č.14- Zmluva o dielo" Vnútorné stavebné úpravy v školskej jedálni vo Vojanoch" 

Poslanec Bračok navrhol rozšíriť program o bod: 
č.l5- Návrh živnostníka Mariána Bračoka na prijatie uznesenia Dodatok č. l k Zmluve č. 4/2012 

Poslanec Jakub navrhol rozšíriť program o bod: 
č.l6- Plat starostu obce 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia:· 

OZ schvaľuje rozšírenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 28.7.2015 
o nasledovné body: Návrh dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 112008 zo dňa 19.03.2008 
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-Zmluva o dielo" Vnútorné stavebné úpravy v školskej jedálni vo Vojanoch" 
-Návrh živnostníka Mariána Bračoka na prijatie uznesenia Dodatok č. l k Zmluve č. 4/2012 
- Plat starostu obce 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2- Voľba návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Attila Lukáč a Zoltán Béreš . 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: S 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Attila Lukáč a Zoltán Béreš. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč,/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3- Kontrola uznesení 
Nakol'ko hlavný kontrolór nie je prítomný na dnešnom zasadnutí poslanci navrhli odročiť 

nasledovné body na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
č .3. Kontrola uznesení 
č. 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany za l. polrok 2015 zo dňa 

2.7.2015 
č.7 . Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 2. polrok 2015 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:• 

OZ odročuje nasledovné body dnešného programu na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
č. 3. Kontrola uzneseni 

č. 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany za l . polrok 2015 z o dňa 
2. 7. 2015 

č. 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 2. polrok 2015 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Jakub, Karle, Kaszony i, Lukáč,/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 4- Zmluvná pokuta Jákob ép. Kft. Csonkás út lia, 3961 Vajdácska
odpoveď zo dňa 14.7.2015 na výzvu 

V rámci tohto bodu poslanci obdržali odpoveď firmy Jákob ép. Kft. zo dňa 14.7.2015 -
odpoveď na výzvu, a takisto bolo im doručené stanovisko stavebného dozoru Ing. Petera 
Simona o špecifikácií naviac prác na stavbe: "Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany " Po 
prerokovaní tohto bodu poslanci mali nasledovné pripomienky: 
-Lukáč navrhol odpustiť zmluvnú pokutu pre firmu Jákob ép. Kft. 14 957,60 Eur, nakoľko 
firma previedla naviac práce, ktoré boli dohodnuté. Hodnota naviac prác sú v sume 15 000,00 
Eur. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia:u
OZ berie na vedomie 
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A l odpoveď Jákob- ép. Kft. Csonkás út IIa, 3961 Vajdácska zo dňa 14. 7.2015 na výzvu. Tvorí prílohu 
č. l tohto uznesenia. 

B l email: stanovisko Ing. Petera Simona zo dňa 24.7.2015 k výzve zo dňa 14. 7.2015. Tvorí prílohu č. 
2 tohto uznesenia. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
masovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Jakub, Karle, Kaszonyi, Lukáč,/ 

proti O, zdržal sa O 

-Kark sa opýtal, že čo bude so zmluvnou pokutou, čo ďalej. 
-JUDr. Szabó informoval poslancov, že keď obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevedenými 
prácami môže odpustiť zmluvnú pokutu. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ súhlasí s rozsahom naviac prác špecifikovaný v odpovedi Jákob ép. Kft. Csonkás út, IIa, 3961 
Vajdácska na dielo: " Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany " zo dňa 14.7.2015 v rozsahu 
12 500,00 Eur bez DPH Uvedené v prílohe č. l tohto uznesenia. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
masovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč,/ 

proti O, zdržal sa O 

- Kark sa opýtal opakovane, že bude so zmluvnou pokutou. 
-Poslanci navrhli vypúšťať zmluvnú pokutu vo výške 14 957,60 Eur. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:· 
OZ schvaľuje započítanie zmluvnej pokuty vo výške 14 957,60 Eur za omeškanie s termínom 
ukončenia diela " Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany " s naviac vykonanými prácami na diele " 
Futbalové ihrisko a šatňa v obci Vojany " v rozsahu 12 500,00 Eur bez DPH voči Jákob ép. Kft. 
Csonkás út, IIa, 3961 Vajdácska. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
masovanie: za 5 l Béreš, Bračok, Jakub, Karle, Kaszonyi, Lukáč,/ 

proti l l Kar k l, zdržal sa O 

K bodu číslo 5- Zásady odmeňovania poslancov OZ Vojany a členov komisií OZ Vojany 
Právny zástupca obce podrobne oboznámil poslancov so Stanoviskom k Zásadám odmeňovania 

poslancov OZ Vojany a členov komisií OZ Vojany zo dňa 2.7.2015. 
- Kark dodal, že za l. polrok bola odmena vyplatená a navrhuje nabudúce vyplatenie odmien tak ako 
to bolo doteraz. K tomuto návrhu sa pripojili aj ostatní poslanci. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Stanovisko právneho zástupcu zo dňa 2. 7.2015 k Zásadám odmeňovania 
poslancov Obecného zastupiteľstva Vojany a členov komisií Obecného zastupiteľstva Vojany. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
masovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Franko Jakub, Karle, Kaszonyi l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8- Nefunkčnost' verejného osvetlenia - EL TO DO OSVETLENIE, s.r.o. 
Rampova 5, 040 OlKošice, list zo dňa 17.7.2015 

Poslanci obdržali návrh riešenia zo dňa 17.7.2015 firmy Eltodo osvetlenie s.r.o. Košice 
a Vyjadrenie k závadám svietidiel verejného osvetlenia v obci Vojany, firmy Tomlux s.r.o. Nové 
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Zámky. Starosta obce oboznámil poslancov s písomnosťami, ktoré doteraz prebiehali v rámci riešenia 
verejného osvetlenia po výpadku, následne oznámil poslancom, že dňa 30.7.2015 sa uskutoční 
jednanie konatel'om firmy Eltodo osvetlenie, s.r.o. - Ing. Tomáš Šimko, na obecnom úrade vo 
Vojanoch o 8.30 hodine a pozýval všetkých poslancov obecného zastupiteľstva na stretnutie. 
Informoval poslancov, že na základe zmluvy zhotoviteľ dáva na svietidla 60 mesačnú záruku. Doteraz 
je odmontované 15 poškodených svietidiel na analýzu. Po odbornej obhliadke výrobca Tomlux s.r.o. 
nám oznámil, že na všetkých IS kusov svietidiel boli zničené LED panely. RF moduly, ktoré sú 
súčasťou ovládacieho a monitorovacieho systému osvetlenia boli kontrolované ale v ich podmienkach 
boli schopní iba zmerať pretekajúci prúd ktorý bol v poriadku. K poškodeniu svietidiel došlo 
v dôsledku enormného elektrického výboja počas búrky. Informovali nás aj o cenách o oprave 
poškodených svietidiel. 

Poslanci sa opýtali čí bola zabezpečená prepäťová ochrana v rozvádzači a takisto aj vo svietidlách. 
- JUDr. Szadó dodal, že stala sa chyba čo človek nemôže ovplyvniť. Na základe STN mala byť 
zabezpečená prepäťová ochrana. Pripomenul, že možno bude potrebné zabezpečiť odborného znalca 
na zistenie príčiny poškodenie svietidiel. Poukázal nato, že nie sú rovnako poškodené svietidla napr. 
jedno svietidlo obsahuje 32 Jed žiaroviek , v jednom sú poškodené všetky, v ďalšom svietia 23, 
v nasledujúcom sú poškodené 14. 
- Kaswnyi sa opýtal, že kde je chýba. 
- Béreš dodal, že prečo neriešili skôr tento problém lebo v obci sú krádeže a pokiaľ nezistia príčinu 
nemôžeme kontrolovať ani kamerový systém. 
- Kark sa opýtal prečo sme nemali poistené verejné osvetlenie. 
- Kaswnyi na základe zmluvy je v záruke. 
Poslanci jednoznačne navrhli vypracovať znalecký posudok na zistenie príčiny. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie list zo dňa 17. 7.2015 firmy Eltodo osvetlenie, s.r.o. Rampova 5, 040 OJ Košice 
o návrhu riešenia verejného osvetlenia po výpadku v obci Vojany po búrke dňa 15.06.2015. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
lllasovanie: za 61 Béreš, Bračok, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia; 
OZ schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku na zistenie príčiny poškodenia svietidiel v obci 
Vojany. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

lllasovanie: za 61 Béreš, Bračok, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 9- " IV. Vojanský festival mad'arskej národnostnej kultúry " 
Starosta obce informoval poslancov že IV. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry sa 

uskutoční dňa 22.augusta 2015 s nasledovným návrhom programu: 14.00 hod. Otvorenie a slávnostné 
odovzdanie futbalového ihriska, kde sa uskutočnia futbalové zápasy do 17.45 hod. Ďalej od 18.00 

hod. sa začína kultúrny program do 21.00 hod. V rámci programu vystúpia deti z Materskej školy 

Vojany, Napraforgó tanečný súbor Čičarovce, Energosun Tanečný klub Vel'ké Kapušany , Operety 
v podaní Zille Girmanovej, Hudobné vystúpenie z Mad'arska - Peter Šrámek. 
Futbalisti budú pohostený s guľášom a občerstvením. Pohostenie prizvaných sa uskutoční v rodinnom 

dome č. 98. 
Poslanci navrhli dávať nákupné poukážky pre občanov s trvalým pobytom obce Vojany, ktorí majú 
vyrovnané všetky dlhy voči obce Vojany nasledovne: pre dospelých v sume 2,50 € a pre deti do 15 
rokov v sume 2,00 €. 
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Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje 
A l program IV. Vojanského festivalu maďarskej národnostnej kultúry, ktorý sa uskutoční dňa 
22.8.2015. Tvorí prílohu č. tohto uznesenia. 
B l nákupné poukážky pre občanov s trvalým pobytom obci Vojany pri príležitosti Iv. Vojanského 
festivalu maďarskej národnostnej kultúry dňa 22.8.2015 v sume pre dospelých 2,50 Eur a pre deti do 
15 rokov 2, OO Eur. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 10- Športové vybavenie ihriska a pomôcky pre hráčov 
Starosta obce oboznámil poslancov so zákazkou: Športové vybavenie ihriska a pomôcky 

pre hráčov. Informoval poslancov o športovom tovare pre obecné futbalové ihrisko a hráčov 
miestneho futbalového klubu. Po prerokovaní tohto bodu poslanci nemali pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie určenie predpokladanej hodnoty zákazky a postupu verejného obstarávania pre 
obec Vojany, na športové vybavenie futbalového ihriska a pomôcky pre hráčov miestneho futbalového 
klubu. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
masovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Jakub, Karle, Kaszonyi, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 11- Zmena rozpočtu: Rozpočtové opatrenia č.2/2015 a č. 3/2015 
Po prerokovaní rozpočtových opatrení č. 2/2015 a 3/2015 poslanci nemali pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.212015a 312015. Tvori prílohu č. I tohto 
unesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

masovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Jakub, Karle, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 12- Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
V rámci tohto bodu poslanci nemali pripomienky. 

K bodu číslo 13- Návrh dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.l/2008 zo dňa 19.3.2008 
Návrh dodatku Jána Juhásza, súkromného podnikateľ obdržali poslanci. K tomuto bodu poslanci 

mali nasledovné pripomienky: 
- Kark konštatoval, že Ján Juhász vo svojom návrhu predlžoval lehoty. Podľa neho súkromný 
podnikateľ nevykonáva svoju činnosť na základe Zmluvy o dielo. Oznámil, že pri jeho rodinnom 
dome nekontroluje DČOV. Opýtal sa kol'ko DČOV doteraz opravil. Navrhol rušiť zmluvu s Jánom 
Juhászom a prijať jedného zamestnanca na túto robotu. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: f · 
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OZ se/zvaľuje vypovedanie zmluvy o dielo č. 112008 zo dňa 19.3.2008 s Jánom Juhászom, súkromným 
podnikateľom, Vojany č. 77 a Dodatku č. lzo dňa l 1.2.2009. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 2,1 Kark, Lukáč l 

proti O, zdržal sa 4 l Béreš, Bračok, Jakub, Kaszonyi l 

-Lukáč navrhol zvýšiť v Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. ll2008 zo dňa 19.3.2008 v čl. 1113- Cena 

diela, sumu 9, l 9 C na sumu l 9, OO € z dôvodu, že súh-omný podnikateľ predlžoval lehoty. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:· 
OZ schvaľuje zmenu čl.I/13 suma 9,19 Eur na sumu 19,00 Eur dodatku č. 2 k Zmulve č. 112008 zo dňa 
19.3.2008. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5,1 Béreš, Bračok, Kaszonyi, Kark, Lukáč l 

proti O, zdržal sa l l Jakub l 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrh dodatku č.2 k Zmulve č. 112008 pripomienky zhotoviteľa Jána Juhásza. Tvorí 
prílohu č. l tohto uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5,1 Béreš, Bračok, Jakub, Kaszonyi, Lukáč l 

proti l l Karkl, zdržal sa O 

- Kark navrhol vykonať kontrolu stavu DČOV a v prípade nevyhovujúceho stavu ukončiť Jánom 
Juhászom zmluvu. 

Poslanci žiadali obecný úrad o vykonanie kontroly DČOV v mesiaci február 2016 z hl'adiska 
technického stavu a žiadali informovať písomne obecné zastupitel'stvo. 

Poslanec Kaszonyi opustil rokovaciu miestnosť. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ žiada obecný úrad vykonal' kontrolu stavu DČOV obci v mesiaci február 2016 z hľadiska 
technického stavu a písomne informova( obecné zastupiteľstvo o stave DČOV 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5,/ Béreš, Bračok, Jakub, Kark, Lukáč l 

proti 0,, zdržal sa O 

Poslanec Kaszonyi sa vrátil do rokovacej miestnosti. 

K bodu číslo 14- Zmluva o dielo" Vnútorné stavebné úpravy v školskej jedálni vo Vojanoch" 
Starosta obce informoval poslancov o vyhodnotení súťaže " Vnútorné stavebné úpravy v školskej 

jedálni vo Vojanoch ". Víťazom sa stala firma: Kohut T. s.r.o. Ruská 8, 076 77 Ruská. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

oz 
A l schvaľuje zmluvu s firmou KOHUT T. s.r.o. Ruská 807677 Ruská, na Vnútorné stavebné úpravy 

v školskej jedálni vo Vojanoch v sume 4 331,21 s DPH Tvorí prílohu č. l tohto uznesenia. 

B l poveruje starostu obce s uzatvorením zmluvy s firmou KOHUT T. s.r.o. Ruská 8,07677 Ruská 
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Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 15- Návrh živnostníka Mariána Bračoka na prijatie uznesenia Dodatok č. l 
k Zmluve č. 4/2012 

Po prerokovaní návrhu živnostníka Mariana Bračeka : Dodatok č. l k Zmluve č.4/2012, poslanci 

dospelí k záveru, že rozširujú odbornú prácu pre živnostníka na 60 hodín mesačne za odplatu 5,00 €. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje 60 hodín mesačne za odplatu 5, OO Eur za hodinu pre živnostníka Mariána Bračoka 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Béreš, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 

proti O, zdržal sa l l Brač ok l 

K bodu číslo 16- Plat starostu obce 

Poslanec Jakub navrhol zvýšenie platu starostu obce z dôvodu že dovŕšil dôchodkový vek. Po 
prerokovaní tohto bodu poslanci navrhli zvýšenie terajšieho platu o 10% 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje zvýšenie platu starostu obce Štefana Czinkeho, Vojany č. 16 účinnost'ou od 1.8.2015 
o 30 % platu ustanoveného §3, odsek l, zákona 25311994 Z.z. Takto výška hrubého platu činí 
l 841, OO. Eur od 1.8.201 5. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 17- Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Z . I'k E M ' "k . ;L: ... ·L' 
aplsovate a: va on ova ····· ············w······ .. . 

Overovatelia zápisnice: Attila Lukáč ..... .......... ..... ........ . 

Zl 'B'v (Í.c l o tán eres ..... !.1.':.~ ............... . 
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Štefan Czinke 

starosta obce 
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