
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 09.09.20 I 5 o I 8.30 
hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom obce podl'a 

§ 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 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany za l. polrok 2015 zo dňa 

2.7.2015 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 2. polrok 
6. Vyúčtovanie akcie: IV. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry" 
7. Majetkoprávne vysporiadanie stavby ŠRT Vojany - list ŽSR zo dňa 24.8.2015 
8. Nefunkčnosť verejného osvetlenia v obci Vojany 
9. Upozornenie prokurátora -list Okresnej prokuratúry Michalovce zo dňa 28.8.2015 
10. Správa audítora za rok 2014 
ll. Výročná správa obce Vojany za rok 2014 
12.Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
13. Návrh poslanca OZ vo Vojanoch Mariána Bračoka 
14. Projekt: "Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vojany 20 16" 
15. Projekt: "Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov v obci Vojany 2016" 
16. Záver 

K bodu číslo 1- Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanec Gabriel Franko je 

práceneschopný. Vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 

Starosta prečítal program zasadnutia. 

Lukáč a navrhol rozšíriť program zasadnutia o bod Rôzne. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 9.9.2015 rozšírený 
o bod: Rôzne 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

masovanie: 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: Marián Bračok a Ladislav 

Jakub. 
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Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zloženi: Marián Bračok a Ladislav Jakub. 
V]'-sledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu uznesení prijatých v máji, júni a júli. Tvorí prílohu č. l tohto 

uznesema. 
Uznesenie č.75 je z apríla- nebola predložená písomná informácia k vykonanej kontrole. 
Uznesenie č. 88- treba zverejniť nový rokovací poriadok. 
Uznesenie č. 90- nebol zaradený bod na nasledujúce zasadnutie. 

Vzájomné započítanie pohľadávok nie je vykonané. 
Uznesenie č. l 04- dodatok č. 2 nie je zverejnený na webovej stránke obce, 
Uznesenie č. 105- dodatok č. 2 nie zverejnený na webovej stránke obce 
Starosta obce- dodatok bol uložený do roku 2008 k pôdnej zmluve, je zverejnený. 
Lukáč- zmluva má byť aj na sekretariáte 
Bračok- dodatok zverejnený bol, dá sa vyhľadať vyhľadávačom na stránke. 
Uznesenie č. l 06- bude aktuálne vo februári. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie plnenie uznesení za jún a júl 2015 v zmysle vyhodnotenia plnenia uvedeného 
v prílohe č. l tohto uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

masovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Jakub, Kark, Kaszonyí, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 4 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany za l. polrok 
2015 zo dňa 2.7.2015 

Hlavný kontrolór predložil Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany za l. polrok 
2015 zo dňa 2.7.2015. 
Bračok - poslanci nedostali správu: Kontrola Rokovacieho poriadku OU VO Vojanoch, kontrola 
pravidiel odmeňovan-ia poslancov OZ, kontrola pravidiel odmeňovania členov komisií pri OZ vo 
Vojanoch. 
Hlavný kontrolór - všetky správy boli predložené na obecný úrad. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:4 
OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany za l. polrok 2015 
zo dňa 2. 7.2015. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

mas ovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l · 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 5- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 2. 
polrok 

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol doručený poslancom a poslanci nemali pripomienky 
k predloženému plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015. 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vojany na 2. polrok 2015. Tvorí 
prílohu uznesenia. 
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 6 - Vyúčtovanie akcie: IV. Vojanský festival maďarskej národnostnej 
kultúry" 

Poslancom bol doručené vyúčtovanie akcie. Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Vyúčtovanie akcie: IV. Vojanský festival maďarskej národnostnej 

kultúry". Tvorí prílohu č. l tohto uznesenia. 

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 7- Majetkoprávne vysporiadanie stavby ŠRT Vojany - list ŽSR zo dňa 
24.8.2015 

Starosta obce informoval poslancov, že v roku 2009 obec už dostala ponuku na majetkoprávne 
vysporiadanie pozemkov pod ŠRT. Vtedy bola ponúknutá kúpna cena 27 Sk tj . v prepočte 0,89 eur. 
Teraz ponúkajú 1,69 € za m 1

. Kúpna cena je vyššia, lebo štát dotuje vysporiadanie štátneho majetku. 
Pozemok pod ŠRT je zastávaná plocha, ak majetok prejde do vlastníctva ŽSR bude oslobodená od 
dane. Návrh kúpnej zmluvy bol predložený poslancom. 
Lukáč- ak obec nepotrebuje tieto pozemky môžeme ich predať 
Jakub -tieto pozemky obec aj tak nevie využiť 
Kaszonyi- obec nestojí tak zle, aby predávala pozemky. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje predaj nehnuteľností v k. ú. Vojany v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 

13811991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa a to pre ŽSR, a.s. Bratislava v cene 1,69 EUR/m2: 
a) Podľa geometrického plánu č. 17/2003 vypracovaného L Lukácsom a L. Vasiliskovou dňa 
30.04.2003 

a) Parc. E/KN č. 97111 O, druh pozemku orná pôda o výmere 247 m1 vedenú ako diel127 
o výmere 247m2

, reálne 247m2 pre novovytvorenú parcelu C KN č. 7801151, druh pozemku 
zastávané plochy a nádvoria, v celosti. 

b) Parc. EIKN č. 88911, druh pozemku ostatné plochy o výmere 681 m2 vedenú ako diel13 
o výmere 681 m2

, reálne 681 m1 pre novovytvorenú parcelu C KN č. 780/53, druh pozemku 
zastávané plochy a nádvoria, v celosti. 

c) Parc. EIKN č. 884/3, druh pozemku orná pôda o výmere 132 m1 vedenú ako dieli o výmere 
133 m1

, reálne 1331 m1 pre novovytvorenú parcelu C KN č. 78011, druh pozemku zastávané 

plochy a nádvoria, v celosti. 
b) Podľa geometrického plánu č. 16/2003 vypracovaného L Lukácsom dňa 24.02.2003 

a) Parc. EIKN č. 134517, druh pozemku orná pôda o výmere 535 m2 vedenú ako diel 48 o výmere 
514 m2, reálne 514 m1 pre novovytvorenú parcelu C KN č. 580/3, druh pozemku zastávané 
plochy a nádvoria, v celosti. 
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b) Parc. EIKN č. 88414, druh pozemku orná pôda o výmere I 809m2 vedenú ako diel 50 o výmere 
I 803m2

, reálne I 803 m2 pre novovytvorenú parcelu C KN č. 580/1, druh pozemku zastávané 
plochy a nádvoria, v celosti. 

c) Parc. EIKN č. 88912, druh pozemku orná pôda o výmere vedenú ako diel 51 o výmere 267m2
, 

reálne 267m2 pre novovytvorenú parcelu C KN č. 580/4, druh pozemku zastávané plochy 
a nádvoria, v celosti. 

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

proti O, zdržal sa l l Karkl 

K bodu číslo 8- Nefunkčnost' verejného osvetlenia v obci Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že zhotoviteľ do 6.7.2015 nezabezpečil súdneho znalca. 
Dodávateľ tvrdí, že bolo ťažké nájsť súdneho znalca, ale už našli a do konca septembra bude vydaný 
znalecký posudok. Medzitým obec zavolala nezávislého znalca, aby 4)stil kto je zodpovedný za 
aktuálny stav VO. Starosta navrhuje, aby za účasti poslancov bol prizvaný zástupca firmy ELTODO 
na jednanie. 
Kar k- Treba dať firmu na súd 

Lukáč- znalecký posudok mal byť doručený poslancom. Právnik má pripraviť veci a dať na súd. 
Jakub - treba zavolať firmu na posledné jednanie a v prípade, že nedôjde k dohode dať ich na súd. 
Bračok - treba si sadnúť na jednanie. Doteraz nedodržali slovo. Treba zvážiť č i ich nedať hneď na 
súd. 
Jakub - navrhuje jednanie a potom dať prípad na súd 

Kaszonyi - tak ako Kark hovoril treba dať firmu na súd 
Béreš- treba vyriešiť situáciu a dať ich na súd. 
JUDr. Szabó- navrhuje dať fitme znalecký posudok a okrem toho firma vyhlásila vo VO, že dodržujú 
STN. 
Kar k- znalecký posudok treba dať na stránku obce 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie Odborné vyjadrenie č. 3812015 zo dňa 04.09.2015 vo veci nefunkčnosti 
verejného osvetlenia v obci Vojany po vykonanej modernizácií vypracované: Dipl. Ing. Vlastimil 
Durkol, Wo/kerova 25, 066 OJ Humenné. Tvorí prílohu uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Jakub - poznamenal, že ak v budúcnosti budú také vážne veci, netreba čakať na zasadnutie, treba 
ihneď konať. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje zvolanie pracovného stretnutia na deň 17.9.2015 o 15.00 hodine vo veci nefunkčnosti 
verejného osvetlenia v obci Vojany za účasti zhotovitel'a a poslancov OZ. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Lukáč- dôvod hlasovania proti bolo, že pracovné stretnutia sa už uskutočnili , navrhuje právne kroky. 
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K bodu číslo 9 - Upozornenie prokurátora - list Okresnej prokuratúry Michalovce zo 
dňa 28.8.2015 

Starosta obce informoval poslancov, že na základe podnetu Mariána Bračeka Okresná 
prokuratúra podávala obci upozornenie prokurátora ohľadom vyplatenia odmeny hlavnému 
kontrolórovi. Prokuratúra v prijímaní uznesení pochybenie nenašla. Vo vyplácaní odmeny nedošlo 

k porušeniu zákona, nakoľko vyplácaná suma neprekročila zákonom stanovenú sumu, avšak 
upozorňuje na nepresnosť uznesenia. V uznesení OZ treba uviesť obdobie za ktoré bola odmena 
vyplatená. Prokuratúra navrhuje: 

l. Prejednať upozornenie za zasadnutí OZ 
2. Prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov pri aplikácii ustanovenia § 18c ods. 5 zákona 

o obecnom zriadení. 
JUDr. Szabó - uznesenia OZ treba presne sformulovať s uvedením či ide o mesačnú odmenu alebo 

~ 

odmenu za určité obdobie. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: lO 
OZ berie na vedomie Upozornenie prokurátora zo dňa 28.8.2015 Zn. 12311518807-6 tvorí prílohu 
uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ konštatuje, že v budúcnosti bude schvaľovať uznesenia, ktoré budú presne formulované v súlade s 
§ 18 c ods. 5 zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Hlavný kontrolór- chce vysloviť svoj názor k tejto veci: 
Často upozorňoval poslancov, že veci sa majú riešiť inak. Chce sa opýtať ako sa dostalo jeho 

majetkové priznanie ku Komisií na ochranu verejného záujmu. Táto komisia má prejednávať 
majetkové priznanie starostu. Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov má preskúmať starosta. 
Prizná, že svoje priznanie odovzdal neskoro, ale on j e prvý kontrolór v obci, ktorý vôbec podal 
majetkové priznanie. Obec má prijatú smernicu o slobodnom prístupe k informáciám. Nenašiel 
žiadosť ktorou komisia vyžiadala priznanie. Bol porušený zákon o slobodnom prístupe k informáciám. 

Ku kontrolám uznesení chce dodať, že práve on upozornil poslancov, že nie je postačujúce 
prečítať vynesené uznesenia na predchádzajúcom zasadnutí, ale treba sledovať ich splnenie. On 
navrhoval, že bude kontrolovať plnenie uznesení a poslanci skonštatovali, že to tak bude. Ak tým, že 
nevyhodnotil plnenie uznesení z dôvodu, že neboli zverejnené na webovej stránke obce dosiahol to, že 
všetky uznesenia sa zverejňujú včas dosiahol svoj cieľ. 

Nezverejňovanie plánu kontrolnej činnosti - plán kontrolnej činnosti bol vždy zaradený do 
programu OZ a poslanci ho schvaľovali. On má povinnosť odovzdať starostovi a zverejniť má obec. 
Termíny konania zasadnutí a program rokovania OZ nie je zverejnený na webstránke. 

Neprekladanie správ o vykonaných kontrolách nie je pravda, že nepredkladá správy. Každú 
správu odovzdá starostovi, ktorý potom zaradí do programu zasadnutia OZ. Každá správa bola 
doručená aj poslancom. 

Ak poslanci nie sú spokojní s jeho prácou môžu ho odvolať, ale si myslí, že svojou prácou 
pomáha prácu obecného zastupiteľstva. 
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Lukáč - občania obce majú právo poznať majetkové priznanie starostu a kontrolóra, ako verejných 
činiteľov . 

mavný kontrolór- on nie je verejný činiteľ on je zamestnancom obce. Starosta j e verejný činiteľ. 

K bodu číslo 10 - Správa audítora za rok 2014 

Výrok audítora bol doručený poslancom pred zasadnutím. Podľa názoru audítora účtovná 
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz fmančnej situácie účtovnej jednotky Obce Vojany k 31. 
decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so 
zákonom o účtovníctve. Poslanci nemali pripomienky k správe audítora. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Správu audítora za rok 2014 zo dňa 26.6.2015 číslo: SKAU 786 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

masovanie: za 6 l Béreš, Brač ok, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo ll- Výročná správa obce Vojany za rok 2014 

Podľa názoru audítora sú účtovné informácie uvedené vo vyrocnej správe vo všetkých 
výmamných súvislostiach v súlade s účtovnou uzávierkou Obce Vojany k 31.decembru 2014 a sú 
v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Výročnú správu obec Vojany za rok 2014 zo dňa 26.6.2015 čislo: SKAU 786 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 12 - Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 

Predsedovia komisií nemali žiadne správy do tohto bodu 

K bodu číslo 13 - Návrh poslanca OZ vo Vojanoch Mariána Bračoka 

Poslanec Marián Bračok informoval poslancov, že podal Podnet na Okresnú prokuratúru na 
preskúmanie zákonnosti postupu Obecného zastupiteľstva obce Vojany a hlavného kontrolóra obce 
Vojany v nasledovných veciach: 

l. Nepodávanie majetkových priznaní HK 
2. Odmietnutie vykonania kontroly 
3. Nezverejňovanie plánu kontrolnej činnosti HK 
4. Nepredkladanie správ o kontrolnej činnosti HK 
5. Udelenie nezákonných odmien HK. 

Má taký cieľ aby boli dodržané povinnosti hlavného kontrolóra. Podľa neho ide o sústavné a hrubé 
porušovanie povinností vedúceho zamestnanca a hlavného kontrolóra: 

Majetkové primanie nebolo odovzdané v zákonnej lehote 
Rozpor záujmov- členstvo v komisiách OZ, zákon nebol porušený ale je neetické, aby hlavný 
kontrolór, kto má dohliadať na dodržanie zákonov, bol členom komisií OZ. 
Kontrola uznesení - nezverejňovanie umesení na internete nie je dôvod na nevykonanie 
kontroly uznesenia. Nie j e pravda, že nezverejňovaním uznesení uznesenie nie je platné. 
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Plán kontrolnej činnosti sa má vyvesiť na úradnú tabuľu a na webstránku obce. 
Nepredkladanie správ OZ - hlavný kontrolór má predkladať súhrnnú správu o činnosti za 
predchádzajúci rok do 60 dní po uplynutí roka. Správy sa majú predkladať obecnému 
zastupiteľstvu, doteraz taká správa nebola predložená OZ. 

Hlavný kontrolór - odmieta, že sústavne a hrubo porušuje povinnosti. Poslanci majú právo ho zbaviť 
č lenstva v komisií. Pán Bračok, ak tak dobre poznáte povinnosti hlavného kontrolóra, mali ste sa 
prihlásiť vtedy keď tu nebolo obsadené miesto HK. 

Marián Bračok dal návrh hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ upozorňuje hlavného kontrolóra obce Vojany na porušovanie povinností hlavného kontrolóra ako 
vedúceho zamestnanca a vyzýva ho na ich dodržiavanie v nasledovných oblastiach: 
l. Sústavné a zvlášt' hrubé porušovanie povinností vedúceho zamestnanca podľa§ JO, ods. l, písm. a) 
zákona č. 55212003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, nepodávaním majetkového priznaní, 
2. Zvlášť hrubé porušenie povinnosti vedúceho zamestnanca podľa § 8, ods. lpísm. a), písm. b) 
a písm. d) zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, konaním v rozpore záujmov. 
3. Sústavné porušovanie povinnosti hlavného kontrolóra ako vedúceho zarliestnanca podľa § 8 ods. 2 
písm. g) zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, poskytovaním nepravdivých 
informácií na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 
4. Zvlášť hrubé porušenie podstatných povinností hlavného kontrolóra podľa§ 18d ods. l, ďalej§ 18/ 
ods. l, písm. h) zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení, odmietnutím vykonania kontroly. 
5. Sústavné hrubé porušovanie povinností hlavného kontrolóra podľa §18/ ods. l písm. b) zákona č. 
3 6911990 Zb. o obecnom zriadení, nezverejňovan[m plánu kontrolnej činnosti. 
6. Sústavné a zvlášť hrubé porušovanie podstatných povinno,stí hlavného kontrolóra podl'a §18/ ods. l 
pism. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, nepredkladanim správ o kontrolnej činnosti. 
7. Zvlášť hrubé porušenie podstatných povinností hlavného kontrolóra podľa § 18/ ods.] písm. d) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, nepredložením správy o výsledkoch kontroly obecnému 
zastupiteľstvu. 

8. Opakované porušenie povinnosti hlavného kontrolóra podl'a §18f ods. l písm. d) zákona č. 
36911990 Zb. o obecnom zriadení, nepredložením správ o výsledkoch kontroly neskôr, než na 
najbližšom zasadnutí OZ. · 
9. Sústavné porušovanie povinnosti hlavného kontrolóra podľa § 18e zákona č. 36911990 Zb. 
o obecnom zriadení, § 13 ods. 2 zákona č. 50212001 o finančnej kontrole a vnútornom audite, 
nedodržiavaním základných pravidiel kontrolnej činnosti, najmä pri následných kontrolách účtovných 
dokladov. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 2 l Bračok, Lukáč l 
proti 3 IKark, Béres, Kaszonyil, zdržal sa ll Jakub! 

K bodu číslo 14- Projekt: "Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vojany 2016" 

Starosta obce informoval poslancov, že Slovenská agentúra životného prostredia - Sekcia 
environmentalistiky a riadenia projektov vyhlásila výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP 
na obnovu o tvorbu zelených verejných priestranstiev a oddychových zón. Obec môže v rámci tejto 
výzvy získať podporu na projekt "Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vojany 2016", v rámci 
ktorého môže obec regenerovať zeleň, osadiť parkovú architektúru a skultúrniť verejné priestranstvá 
v obci. Minimálna výška spolufinancovania je 5% z poskytnutej dotácie. Celkové predpokladané 
náklady na projekt sú vo výške 5 264,00 eur, z toho minimálne spolufinancovanie činí 264,00 eur. 
Požadovaná podpora od SAŽP je vo výške 5 000,00 eur. Termín predkladania žiadosti je 30.10.2015. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
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a)schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie a ž iadosti o nenávratný finančný príspevok na 
projekt: " Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vojany 2016" a jej predloženie v rámci výzvy 
na predkladanie žiadosti o NFP Slovenskej agentúre životného prostredia. 
b)schvaľuje spolufinancovanie projektu: "Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vojany 2016" 
vo výške l 000, OO eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 15 - Projekt: "Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložitel'ných 
komunálnych odpadov v obci Vojany 2016" 

Starosta obce informoval poslancov, že Environmentálny fond vyhlásil výzvu na predkladanie 
žiadosti o poskytnutie NFP na Rozvoj odpadového hospodárstva, činnosti C2 - Triedený zber 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Obec môže v rámci tejto výzvy 
získať podporu na projekt "Triedený zber a zhodnocovanie BRKO v obci Vojany 2016", v rámci 
ktorého môže obec na tento účel zaobstarať technické vybavenie (traktor a príslušné strojové 
vybavenie). Minimálna výška spolufmancovania je 5% z posh.yrtnutej dotácie. Celkové predpokladané 
náklady na projekt sú vo výške 200 000,00 eur, z toho minimálne spolufinancovanie činí 10 000,00 
eur. Požadovaná podpora formou dotácie od Environmentálneho fondu je vo výške 195 000,00 eur. 
Termín predkladania žiadosti je 31.10.2015. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
a)schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie a žiadosti o NFP na projekt: "Triedený zber 
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Vojany 2016"ajej 
predloženie v rámci výzry na predkladanie žiadosti o NFP Environmentálnemu fondu. 
b)schvaľuje spolufinancovanie projekt: "Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov v obci Vojany 2016" vo výške JO 000,00 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Starosta obce oznámil poslancom, že Nadačný fond Slovenských elektrárni v rámci programu 
Ekoobec 2015 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na vypracovanie 
energetických auditov budov vo vlastníctve miest a obcí. Obec môže účasťou v tejto výzve získať 
podporou na projekt "Energetický audit budovy Materskej školy v obci Vojany 2015" . Podpora je 
poskytnutá na jednu budovu. Spolufinancovanie je 0%. Maximálna výška dotácie je 2 500 eur. Termín 
predkladania žiadosti je 11.9.2015. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 
"Energetický audit budovy Materskej školy v obci Vojany 2015" 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 16- Rôzne 

Poslanec Attila Lukáč predseda Občianskeho združenia Lattika informoval poslancov, že 
splnomocnenec vlády a poslanec NR SR pán Polák príde do Vojan a chce sa stretnúť so starostom 
obce a poslancami obecného zastupiteľstva a neskôr s obyvateľmi obce v kultúrnom dome. 
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Jakub - navrhuje, aby hlavný kontro lór a poslanec Bračok si sadli a naš li riešenie na ich problémy. 

K bod u číslo 17 - Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapisovatel'ka: Mária Fajdelová ....... 4;.~. 
Overovatelia zápisnice: Marián Bračok ~ 

Ladislav Jakub ............. ~ .......... .. 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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