
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 19.05.2016 o 18.00 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: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Vymáhanie zmluvnej pokuty od Jákob- ép. Kft. Vajdácska Maďarsko 
5. Drenážna kanalizácia futbalového ihriska - Stavebnotechnické posúdenie závad 
6. Bezpečnostný projekt Obce Voj any na ochranu osobných údajov 
7. Bezpečnostná smernica Obce Vojany na ochranu osobných údajov 
8. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2008 zo dňa 19.9.2008 
9. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016- Csemadok z.o. Vojany 
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016- TTC Vojany Tigers 
11. Dodatok č.3 k VZN Obce Voj any č. 2/201 O o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany 
12. Správy hlavného kontrolóra: - Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou Vojany . 

v roku 2015, - Následná kontrola účtovných dokladov 4. štvrťroka 2015 
13. Správy jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
14. Nákup technológie na triedený zber BRO v obci Vojany 
15. Záver 

K bodu číslo 1 - Otvorenie 

Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanec Zoltán Béres 
ospravedlnil svoju neúčasť. Starosta obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 
uznášaniaschopné. Prečítal program zasadnutia. 

Franko navrhol doplniť bod Rôzne pred bod Záver 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 19.5.2016 rozšírený 
o bod Rôzne. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

fllasovanie: za 6 /Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáčl 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2 - Voľba návrhovej komisie 
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Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Marián Braček a Gabriel Franko. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Marián Bračok a Gabriel Franko. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 !Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáčl 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu uznesení od čísla 25 po 42. K uzneseniu č. 37 dodal, že 
napriek tomu, že návrh bezpečnostného projektu j e zaradený do programu dnešného zasadnutia 
uznesenie nie je splnené lebo predložený návrh nie je dobre vypracovaný a preto je pre obec 
nepoužiteľný. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie plnenie uznesení OZ v zmysle vyhodnotenia plnenia uvedeného v prílohe č. 1 
tohto uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 /Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč/ 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 4 - Vymáhanie zmluvnej pokuty od Jákob - ép. Kft. Vajdácska Maďarsko 

Starosta obce informoval poslancov, že dodávateľ Jákob - ép. Kft. Vajdácska ako návrh na 

riešenie problému vykonania naviac prác vystavil faktúru so zľavou. 

Kark - nesúhlasí s takým riešením, ešte mi máme platiť? Na tieto práce nebola vystavená objednávka. 
Nikdy nebola reč o tom, že sa navýši cena diela. Dokedy budeme ťahať túto vec, už sme sa mali 
dohodnúť ako vymáhať pokutu. 
Jakub - každý bol prítomný keď sme o prácach naviac rozprávali s dodávateľom. 
Franko - keď dodávateľ odviedol práce nikto sa nesťažoval, že práce boli odvedené. Čo bude so 
zmluvnou pokutou? 
mavný kontrolór - podnikateľ Jákob je dlžný obci so zmluvnou pokutou vo výške 12 500 eur a teraz 
mu ešte zaplatíme 500 eur? Čo bude so zmluvnou pokutou? Aj keď dá zľavu DPH musí zaplatiť 
z celej sumy. M~ vystaviť faktúru na 15 500 eur vypočítať DPH a potom môže dať zľavu akú chce. 
Ekonómka- na základe tejto faktúry cena majetku sa zvýši o 500 eur. 
JUDr. Szabó - musí vystaviť faktúru za celé práce, ktoré odviedol na stavbe nad rámec zmluvy. Už 
bolo vyčíslené, že dodávateľ vykonal práce nad rámec zmluvy vo výške 12 500 eur. Treba začať 
súdny proces ak súd rozhodne, že obec má zaplatiť za vykonané práce aspoň budeme mať doklad na 
základe ktorého sa započítajú pohľadávky a záväzky. Ak dodávateľ chce darovať majetok môže, ale 
pohľadávka zostane neuhradená. 
Starosta obce prečítal názor audítorky, že taký dar je ako naturálny prijem radšej nech dodávateľ 
vystaví darovaciu zmluvu. 
Hlavný kontrolór - ak súd, tak dodávateľ sa môže rohodnúť či DPH 2500 eur alebo zmluvná pokuta 

12 500 eur. 
Kark - buď egál alebo súd. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
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OZ schvaľuje vymáhanie zmluvnej pokuty vo výške 12 500 eur od Jákob - ép. Kft. Vajdácska 

Maďarsko cestou súdu v prípade, že do 30.6.2016 nebude predložená faktúra za vykonané 

práce nad rámec zmluvy vo výške 12 5 00 eur na stavbe „ Šatne a futbalové ihrisko". 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 / Bračok, Franko, Kark, Kaszonyi, / 
proti O, zdržal sa 1 /Jakubi 

Lukáč - pán starosta neprečítal uznesenie ešte raz 

Jakub navrhuje presunúť body 11 , 13 a 14 pred bod 5. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje presunutie bodov 11, 13 a 14 pred bod 5. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 11 - Dodatok č.3 k VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany 

Návrh dodatku a dôvodová správa k návrhu boli doručené poslancom OZ pred zasadnutím. Tvoria 
prílohu zápisnice. 
Ekonómka - informovala poslancov, že v roku 2015 a 2014 dotácia bola schválená vo výške 94%. 
Kar k - nech ostane aj na rok 2016. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Dodatok č.3 k VZN Obce Vojany č.212010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany. Výška dotácie na rok 2016 je 
17 748, 61 eur. Tvorí prílohu uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 / Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, / 
proti O, zdržal sa 1 !Lukáč/ 

K bodu číslo 13 ..:... Správy jednotlivých komisií pri OZ Vojany 

Starosta obce prečítal záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: 
1. Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň vo Voj anoch 

2. Dodávka zeleniny a ovocia pre školskú jedáleň vo Vojanoch 
3. Dodávka hydiny, mraziarenských výrobkov, rýb pre školskú jedáleň vo Vojanoch 
4. Dodávka potravinárskych výrobkov pre školskú jedáleň vo Vojanoch 
5. Nákup materiálu pre bežnú údržbu v budovách a zariadeniach obce Vojany 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

oz 
al Berie na vedomie záznam z prieskumu na Dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre školskú 
jedáleň vo Voj anoch, a poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s víťazom: Cimbaľak, 

s.r.o. Duklianska 17A/3579, 085 OJ Bardejov fld~ 
bi Berie na vedomie záznam z prieskumu na Dodávku zeleniny a ovocia pre školskú jedál n it 
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vo Vojanoch, a poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s víťazom: TIP TOP Erika 
Doryová, 076 75 Veľké Raškovce 
cl Berie na vedomie záznam z prieskumu na Dodávku hydiny, mraziarenských výrobkov, rýb 
pre školskú jedáleň vo Voj anoch, a poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s víťazom: 
FEGA FROST, s.r.o. Tehelná 2, 060 OJ Kežmarok 
dl Berie na vedomie záznam z prieskumu na Dodávku potravinárskych výrobkov pre školskú 
jedáleň vo Vojanoch, a poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s víťazom: INMEDIA, 
spol., s.r.o. Námestie SNP 11, 960 OJ Zvolen 
el Berie na vedomie záznam z prieskumu na Nákup materiálu pre bežnú údržbu v budovách 
a zariadeniach obce , a poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s víťazom: Stavebniny 
KOVÁCS, Gabriel Kovács, 076 72 Vojany 315 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

masovanie: za 6 / Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč/ 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 14 -Nákup technológie na triedený zber BRO v obci Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že obec dostala dotáciu na : Nákup technológie na 
triedený zber odpad zber BRO v obci Vojany vo výške 65 000,00 EUR. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

oz 
al Berie na vedomie Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt: Nákup technológie na triedený zber 
odpad zber BRO v obci Vojany vo výške 65 000,00 EUR 
b I schvaľuje vypísanie verejnej sútaže na Nákup technológie na triedený odpad zber BRO 
v obci Vojany 
cl poveruje INITED s.r.o., J Stanislava 29, 841 05 Bratislava, s vypísaním verejného 
obstarávania v cene 300,00 eur 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 5 - Drenážna ka.nalizácia futbalového ihriska - Stavebnotechnické 
posúdenie závad 

Starosta obce informoval poslancov, že bolo vypracované stavebnotechnické posúdenie závad 
drenážnej kanalizácie na futbalovom ihrisku. Tvorí prílohu zápisnice. Oznámil poslancom, že 
v nedeľu ráno po daždi bol sa pozrieť na ihrisko a na niektorých miestach ešte stála voda ale poobede 
už voda zmizla. 
Kaszonyi - treba prepláchnuť drenážnu kanalizáciu možno je zanesená hlinou. 
Lukáč - kto zaplatí za prepláchnutie obec alebo šport? 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Stavebnotechnické posúdenie závad Vojany - Futbalové ihrisko - drenážna 
kanalizácia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 / Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, / 
proti O, zdržal sa 11 Lukáč/ 
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K bodu číslo 6 -Bezpečnostný projekt Obce Vojany na ochranu osobných údajov 

Starosta obce informoval poslancov, že Bračok vypracoval návrh Bezpečnostného projektu, ktorý bol 
doručený poslancom. 
Bračok- do bezpečnostného projektu sú zahrnuté zákonné požiadavky. 
Hlavný kontrolór - bezpečnostný projekt nemusí obec vypracovať, predložený projekt nič konkrétne 
neobsahuje je tam iba zákon, je nepoužiteľný pre obec, musí obsahovať údaje vypracované na naše 
podmienky, neobsahuje žiadne údaje o kamerovom systéme ako počet kamier, umiestnenie kamier 
atď. 

K bodu číslo 7 - Bezpečnostná smernica Obce Vojany na ochranu osobných údajov 

Hlavný kontrolór - Bezpečnostnú smernicu vydáva starosta netreba prejednávať na zasadnutí OZ. 

K bodu číslo 8 - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2008 zo dňa 19.9.2008 

Starosta obce informoval poslancov, že zvolal obyvateľov obce u ktorých Je DČOV mimo 
prevádzky. Na jednaní bol prítomný aj poslanec Lukáč. Obyvatelia zdôvodnili nefunkčnosť čističiek. 
V niektorých domoch nebýva nikto, inde sú vykradnuté súčiastky alebo nemajú elektrickú energiu. 
Niektorí nahlásili krádež aj na políciu. 

Na základe toho v návrhu dodatku č. 3 bol znížený počet DČOV o 41 čističiek. 
Hlavný kontrolór - na základe metodického usmernenia Úradu pre pre verejné obstarávanie je 
doporučené prehodnotiť zmluvu či korešponduje s aktuálnymi podmienkami a či nedošlo 
k podstatným zmenám, najmä čo sa týka ceny. Táto zmluva bola uzatvorená bez verejného 
obstarávania. Aj dodatky boli uzavreté bez VO. Počul aj to, že tento dodávateľ je najlačnejší. Odkiaľ 

vieme? Treba vykonať prieskum trhu. Vykonal kontrolu a má taký názor, že obec má platiť za 
skutočne odvedenú prácu a nie paušálnu odmenu. Treba stanoviť ceny a nebude problém. Už sa 
nebude vyjadrovať k tejto veci, lebo za tri roky nevedel presadiť svoj názor. Čím ďalej budeme ťahať 
tým to bude horšie. On nie je proti Juhászovi ani proti starostovi on j e nezávislý človek. 

Lukáč - prečítal zmluvu a je zjavne nevýhodná pre obec, plánuje dať na prokuratúru túto zmluvu. Dal 
návrh na zvýšenie výšky sankcie, ale doteraz nepočul že by Juhász zaplatil pokutu za nedodržanie 
zmluvy, podľa toho robí všetko dobre. Navrhuje dodržať posledné prij até uznesenie ohľadom 
vykonania kontro!y DČOV. 
Jakub - vypočítajme aká čiastka vychádza na jednu čističku mesačne. 

Kark - prečítal čl.I. zmluvy a dodávate!' vykáže 36 hod. na štvrťrok, takže sám si prizna, ze 
nedodržuje zmluvu. Nie je to veľa peňazí on proti výške odmeny nemá nič, lacnejšie nám nikto 
neurobí. Treba prijať jedného zamestnanca do obce na minimálnu mzdu, zaškoliť ho a bude udržiavať 
čističky počas pracovnej doby. Už sme raz vypočítali, že nebude to menej ako doteraz a čističky budú 
v poriadku. 
Lukáč - navrhuje vypísať verejné obstarávanie 
Fraka - netreba verejné obstarávanie len treba dodržať zmluvu o dielo. 

Starosta obce - Juhászovi bol zaslaný list a návrh dodatku k zmluve. Na predchádzajúcom zasadnutí 
bolo dohodnuté, že o tri mesiace poslanci vykonajú ďalšiu kontrolu čističiek. Vykonáme prieskum 
trhu nie verejné obstarávanie a porovnáme ceny. 

Kark - nikto nebude robiť v lepšej cene ako on ale musí dodržať zmluvu 
Bračok - s tým sme sa zaoberali na marcovom zasadnutí, bolo dohodnuté, že 
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Franko - môže sa stáť aj to, že údržbár opraví čističku a poslanci pôjdu na kontrolu a čistička znova 

nebude správne fungovať. 
Jakub - treba opraviť kábel pri čističke u Karka 
Lukáč - Juhász prijal podmienky stanovené v zmluve musí ich dodržať. Na montážny list nech napíše 
aj dátum a čas vykonania opravy. 
Hlavný kontrolór - k faktúram sú pripnuté podpísané montážne listy s dátumom a podpisom 
obyvateľa obce u ktorého vykonával opravy. Za prvý štvrťrok vykázal 36,5 hodín a peniaze dostal. 
Franko - nič iné nechce iba to, aby u neho išiel raz za 3 mesiace a urobil to čo má podľa zmluvy. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie iriformácie starostu obce o odpovedi Jána Juhásza zo dňa 17. 05.2016 a zozname 

DČOV mimo prevádzky. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 / Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáčl 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 9 -Žiadost' o poskytnutie dotácie na rok 2016 - Csemadok z.o. Vojany 

Starosta obce prečítal žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 - Csemadok z.o. Voj any. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje dotáciu pre Csemadokz.o. Vojany na rok 2016 vo výške 500 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 / Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč/ 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 10 - Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 - TTC Tigers Vojany 

Starosta obce prečítal žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 TTC Tigers Vojany 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje dotáciu pre ITC Tigers Vojany na rok 2016 vo výške 2 500 eur. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasavanie: za 4 / Bračok, Jakub, Kark, Kaszonyi / 

proti 1 /Lukáčl, zdržal sa 1 /Franko/ 

K bodu číslo 12 - Správy hlavného kontrolóra: Kontrola vyúčtovania dotácií 
poskytnutých obcou Vojany v roku 2015, Následná kontrola účtovných dokladov 4. 
štvrťroka 2015 

Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou Vojany v roku 2015 
Hlavný kontrolór informoval poslancov, že vykonal kontrolu vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou 
v roku 2015 organizáciám: Poľovnícke združenie Srnec Vojany, Csemadok z.o. Vojany, Občianske 
združenie Lukáča Attilu vo Vojanoch, TTC Vojany. Počas kontroly boli odstránené drobné nedostatky 
a kontrola bola ukončená u všetkých subjektoch so záverom: nezistili sa žiadne nedostatky. 

Následná kontrola účtovných dokladov 4. štvrťroka 2015 
Pri následnej kontrole účtovných dokladov za 4. štvrťrok 201 5 sa nezistili žiadne nedostatky. 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Záznam o kontrole vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou Vojany v roku 2015, 
Záznam o následnej kontrole účtovných dokladov 4. štvrťroka 2015 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Jflasovanie: za 6 / Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáčl 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 15 - Rôzne 

Franko - od 1. 7.2016 sa vzdáva funkcie predsedu finančnej komisie. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu finančnej komisie poslancom Gabrielom Frankom 

ku dňu 1. 7.2016. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 5 / Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, / 

proti O, zdržal sa 1 Lukáč 

K bodu číslo 16-Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapisovateľka: Mária Fajdelová 

Overovatelia zápisnice: 

~-

/7_, / 
...... - ~-- .... / ... ; ......... . 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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