
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISN!"CA 

Z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 01.03.2016 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. Nákup pozemku na nájomné byty 
5. Reklamácia - drenážna kanalizácia na futbalovom ihrisku 
6. Plán verejného obstarávania na rok 2016 
7. Návrh na úpravu zásad odmeňovania členov komisií OZ vo Vojanoch 
8. Informácie o stave DČOV na základe uznesenia č. 106/2015 
9. Informácia- Rekonštrukcia a výstavba objektov pre trávenie voľného času, elektronické 

trhovisko (EKS) 
10. Informácia- Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich rigolov a chodníkov v obci Vojany, 

elektronické trhovisko (EKS) 
ll. Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
12. Záver 

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

neúčasť. Starosta. obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné. Prečítal 

program zasadnutia a navrhol doplniť bod : Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ. 
Béreš navrhuje zaradiť do programu bod: Staré futbalové ihrisko 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 1.3.2016rozšírený 
o body: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ 

Staré futbalové ihrisko. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 2 - Vol'ba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Béreš Zoltán a Marián Bračok. 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schval'uje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Béreš Zoltán a Marián Bračok. 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 -Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu uznesení od čís la l po 16. Uznesenia sú splnené ale 
k uzneseniu č. 13 a 14 nie sú zverejnené zmluvy na webstránke obce. 
Upozorni l poslancov, že stránka obce nefunguje správne, niektoré údaje chýbajú treba dať do 
poriadku. 

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

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

K bodu číslo 4 - Nákup pozemku na nájomné byty 

Starosta obce informoval poslancov, že poslanec Lukáč už druhýkrát nepredložil materiál ohľadom 
nákupu pozemku na nájomné byty. Poslanec opäť nie je prítomný na zasadnutí, z uvedeného dôvodu 
tento bod sa neprejednáva! a už nebude zaradený do programu. 

K bodu číslo 5 - Reklamácia- drenážna kanalizácia na futbalovom ihrisku 

Starosta obce informoval poslancov, že s Bračokom vykonali kontrolu ihriska po daždi 
a vyhotovili fotky. Fotky boli predložené poslancom. 
Kar k - treba dať reklamáciu lebo pomalí končí záruka 
Kaszonyi- dodávateľ mal urobiť drenáž tak aby voda bola odvedená a nestála na ihrisku. 
Hlavný kontrolór - dňa l 0.12.2016 bolo prijaté uznesenie č. 186/2015, že treba dať reklamáciu. 
Kark - akje potreoné treba zavolať znalca na posúdenie stavu. 
Hlavný kontrolór - starosta musí konať podľa prijatého uznesenia. 
Kar k - toto už bolo raz prejednané starosta má konať vo veci. 

· K bodu číslo 6- Plán verejného obstarávania na rok 2016 

Starosta obce informoval poslancov, že je pripravený plán verejného obstarávania na rok 
2016. Plán bol doručený poslancom pred zasadnutím. Pripravuje sa zmena zákona o verejnom 
obstarávaní. 
Hlavný kontrolór - obec musí mať plán verejného obstarávania. Je to plán, môže sa doplňovať. Treba 
riešiť aj zmluvy ktoré boli uzavreté na dobu neurčitú. Právny zástupca zistí ako treba postupovať 
v týchto prípadoch. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schval'uje Plán verejného obstarávania na rok 2016. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
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Hlasovanie: za 6 l Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Kaszonyi, Kark, l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 7- Návrh na úpravu zásad odmeňovania členov komisií OZ vo Vojanoch 

Starosta obce predložil návrh na úpravu Zásad odmeňovania členov komisií OZ, ktorý tvorí 
prílohu zápisnice. 
Kar k- toto sme už raz zrušili teraz sa vraciame? 
Kaszonyi - toto sme nechceli, každá komisia informuje poslancov na najbližšom zasadnutí OZ. 
Hlavný kontrolór- pri vykonávaní kontroly skonštatoval, že zásady nie sú v poriadku. 
Bračok- treba vykonať úpravu, pri kontrolách prokurátor protestuje proti paušálnej odmene a tým by 

sme sa vyhli problémom. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje zmenu Zásad odmeňovania členov komisii OZ vo Vojanoch 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 2 /, Bračok, Jakub l 
proti O, zdržal sa 4 /Béreš, Frank, Kaszonyi, Karkl 

Jakub- ľudia v obci rozprávajú, že poslanci všetko robia za peniaze. 

K bodu číslo 8- Informácie o stave DČOV na základe uznesenia č. 106/2015 

Starosta obce informoval poslancov, že v mesiaci február bola vykonaná kontrola stavu 
DČOV. Záznamy z kontrol boli doručené poslancom. 
Kark- bolo stanovené, že ku čističkám sa má vyjadriť nezávislý odborník. Jeho názor je, že v obci je 
katastrofálny stav. Na ulici, kde on vykonával kontrolu z 26 čističiek 9 funguje správne, 9 nesprávne 
a 6 nepoužívajú. . 
Franko - upozornil starostu obce a obecné zastupiteľstvo na alarmujúci stav DČOV. 
Kaszonyi- na jeho ulici je dobrý stav. Ak niekto predal čerpadlo a sám odpojí elektriku obec nevie 
s tým robiť nič. 
Starosta obce -,- na základe kontroly treba prepracovať zmluvy a tam, kde používajú ako čističku 
žumpu majú zaplatiť za vývoz odpadovej vody. 
Franko - Na niektorých miestach je vysoká hladina spodnej vody a vody ide späť do nádrže cez 
ELVA blok. 
Starosta obce - ak zavoláme odborníka, ten nemusí kontrolovať každú čističku ale len tie ktoré 
nefungujú správne. 
Kark - celý tento systém nefunguje správne, stále posúvame vec ďalej a nič sa nedeje. Máme také 
uznesenie, že máme zabezpečiť nezávislého odborníka. Ak treba vie ho zabezpečiť. 
Kaszonyi- tam kde DČOV používajú ako žumpu ani odborník nič nespraví. 
Jakub- vedenie pri obchode Karkje poškodené treba opraviť. 
Kark - zajtra zavolá firmu v Bardejove a potom povie či vedia poslať niekoho na vykonanie kontroly. 
Hlavný kontrolór - obec má VZN ako likvidovať odpadovú vodu ak niekto má žumpu. Ochrana 
životného prostredia je povinná každému. Majú pravdu, že bolo prijaté uznesenie, že má dať 
sťmovisko nezávislý odborník. Starosta má konať podľa uznesenia. 
JUDr. Szabó- koľko obcí dostalo dotáciu na také čističky? Táto obec bola ako pokus. Ľudia sa majú 
starať o čističky. 
Hlavný kontrolór- odkedy je tu čističky sú stále témou, toto bude ešte len horšie. Skôr či neskôr bude 
veľký problém. 
Kark - kontrola jednej čističky j e 5 eur + cestovné. 
JUDr. Szabó- prečo nedá najprv stanovisko Juhász, čo vyrieši nezávislý odborník? 
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proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo ll - Správa jednotlivých komisií 

Hlavný kontrolór - komisia na ochranu verejného záttimu je zriadená na kontrolu majetkových 
priznaní verejných činiteľov. Hlavý kontrolór nie je verejným činiteľom a komisia nemá právo 
kontrolovať jeho majetkové priznanie, ak iba s jeho súhlasom. 

K bodu číslo 12- Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ 

Starosta obce informoval poslancov, že zajtra bude vypísané verejné obstarávanie cez EKS na 

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ. 
mavný kontrolór - je podstatné aká je spoluúčasť obce. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ súhlasí s vypísaním verejného obstarávania cez elektronické trhovisko na realizáciu Zvýšenie 
energetickej účinnosti budovy MŠ v zmysle projektovej dokumentácie v maximálnej cene 46 948, 71 

eur vrátane DPH s podmienkou poskytnu_tia dotácie vo výške 95%. 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu č. 13- Šatňa na starom futbalovom ihrisku 

Béreš informoval poslancov, že budova šatne je poškodená na starom futbalovom ihrisku. Treba zrušiť 
odber elektrickej energie. 
Starosta obce - Musíme odmontovať bojler, rozrezať strechu a potom rozobrať unimobunky a predať 
keď má niekto záujem. Môžeme vyhlásiť aj y rozhlase. Cena jednej unimo bunky j e 30 eur. 
Béres - má záujem o jednu unimobunku. 

Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapisovateľka: Mária Fajdelová .d.0:./. ...... . 
Overovatelia zápisnice: Béreš Zoltán 

Braček Marián 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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