
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 21.10.2015 o 16.00 
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. Nefunkčnosť verejného osvetlenia v obci Vojany 
4. Záver 

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

práceneschopný, poslanci Zoltán Kark a Zoltán Béreš ospravedlnili svoju neúčasť. Starosta obce 
vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 

Starosta prečítal program zasadnutia. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom,návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 21.10.2015 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 4 l Bračok, Jakub, 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 Marián Braček. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom 'návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Attila Lukáč a Marián Bračok. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 41 Bračok, Jakub, Kaszonyi, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3- Nefunkčnosť verejného osvetlenia 

Starosta obce informoval poslancov, že celá korešpondencia medzi obcou a firmou ELTODO 
osvetlenie v období od 15.10.2015 do dňa konania zasadnutia OZ bola doručená poslancom, aby 
vedeli v akom stave je momentálne riešenie problému. Obcou vystavenú objednávku neakceptovali, 
lebo nebolo uvedené, že opravu verejného osvetlenia objednávame na základe ich cenovej ponuky. 
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Treba sa rozhodnúť, ktoré svietidlá budú opravené. Buď sa opravia sa všetky, alebo iba tie ktoré vôbec 
nesvietia. Podľa odborníkov ak svietidlo čiastočne svieti, pravdepodobne súčiastka LED board za 60 € 
je nepoškodená. Oprava týchto svietidiel bude lacnejšia. Oprava môže byt' ešte lacnejšia ak obec 
zabezpečí plošinu a odborníkov na demontáž a montáž svietidiel. Obec vie zabezpečiť plošinu z EVO. 

JUDr. Szabó - dodávateľ chce takú objednávku, ktorá nesúvisí so zmluvou o dielo, lebo vtedy by šlo o 
o záručnú opravu. Ak obec akceptuje cenovú ponuku, ktorú oni dali, musí zaplatiť za objednané práce. 
Teraz dodávateľ určuje podmienky lebo verejné osvetlenie nefunguje a obyvatelia obce sú 
nespokojní. 
Starosta obce - ak nepočítame montáž a demontáž, oprava jedného telesa vychádza cca na 133 €. 
Odborníci na opravu prídu z Nových Zámok a tu budú opravovať svietidlá. Ich firma dováža tieto 
svietidlá na Slovensko. 
Lukáč - aj na pracovnom stretnutí bola reč o tom, že bez riadnej objednávky nezačnú opravovať 
~~~ . 
Starosta obce -bude trvať na tom, aby poškodené súčiastky ostali tu. Je možné aj to, že pri oprave 
bude aj niekto z firmy Eltodo osvetlenie. 
Kaszonyi -komu bude vystavená objednávka? On a Mižák majú papier na prácu s plošinou a tak isto 
aj s elektrikou. 
Starosta obce - objednávka bude vystavená dodávateľovi, ak by obec chcela objednať opravu u iného 
dodávateľa musí vypísať verejné obstarávanie. 
Lukáč - poškodené súčiastky treba nechať v obci lebo ide o súdny spor a právnik musí dokázať, že 
ktoré súčiastky boli poškodené a neskôr vymenené. 
Starosta obce - najprv zastupiteľstvo musí schváliť text objednávky a až potom rozprávať o tom kto 
bude odmontovať a namontovať svietidlá. 
Kaszonyi - treba opraviť každé svietidlo. 
JUDr. Szabó- prečítal posledné dva e-maily od ELTODO osvetlenie zo dňa 19.10.2015.Ak obec 
príjme ich ponuku pri súdnom procese bude mať nevýhodu. 
Lukáč- aký je návrh starostu? 
Jakub -teraz dáme opraviť a ak znova udrie blesk zase budeme opravovať? 
Lukáč- musia tak opraviť, aby sa to nemohlo znova stať. 
Kaszonyi- ak by tak urobili priznali by svoju chybu preto nebudú nič meniť. 
JUDr. Szabó - ak obec vystaví objednávku, ktorá nesúvisí so zmluvou o dielo nebude vedieť vymôcť 

výdavky na opravu súdnou cestou. 
Starosta obce - v každom prípade treba osvetlenie opraviť, aby obyvatelia boli spokojní. Faktúra 
nebude uhradená dovtedy, kým nebude súdny proces ukončený. 
Lukáč- škoda, že nie je prítomný každý poslanec, ide o veľmi vážny problém a každý poslanec by 
mal vysloviť svoj názor. Neskôr sa nepostavia za túto vec. 
Bračok - navrhuje doplniť do objednávky text: z dôvodu vzniknutej havarijnej situácie 
a neakceptovania záručnej opravy. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje objednanie opravy svietidiel verejného osvetlenia v obci Vojany na základe zmluvy 
o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Vojany" zo dňa 4.9.2015v počte 
80 ks od ELTODO osvetlenie s.r.o. na základe cenovej ponuky zo dňa 13.10.2015 č. 262112015 
z dôvodu vzniknutej situácie a nefunkčnosti verejného osvetlenia. Fakturovať sa budú skutočne 
prevedené práce. Obec zabezpečí plošinu s obsluhou. Žiadame oznámit' aspoň 24 hod. pred príchodom 

do obce termín príchodu. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

lflasovanie: za 41 Bračok, Jakub, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 4 - Záver 
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Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
~ /' 

Z . l'k M'. F'dl ' /)_/) ap1sovate ' a: ana aJ e ov a .......... ! ................. . 

Overovatelia zápisnice: Attila Lukáč 
Marián Bračok 
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Štefan Czinke 

starosta obce 
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