
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 27.07.2016 o 16.30 
hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom obce podľa 
§ 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 36911990 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. Kontrolný deň stavby: "Odvedenie dažďových vôd Vojany- rekonštrukcia" 
4. Kontrola uznesení 
5. Informácie o vymáhaní zmluvnej pokuty vo výške 12 500 Eur od Jákób -ép. Kft. 

Vajdácska, Maďarsko 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 2.polrok 2016 
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vo Vojanoch v l.polroku 2016 

Správa hlavného kontrolóra o vykonanej následnej kontrole odmeňovania zamestnancov 
Obce Vojany . 

8. Akcia: "V. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry" 
9. Vypísanie verejného obstarávania na odstránenie závad zistených pri revízií bleskozvodov 

a elektrických zariadení v budovách v majetku obce Vojany 
10. Správy jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
ll. Záver 

K bodu číslo l -Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanec Bračok bude meškať a 

Béreš je v práci-ospravedlnil svoju neúčasť. Starosta obce yyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva 
za uznášaniaschopné. Prečítal program zasadnutia. 
Lukáč - navrhol doplniť bod 9. Implementácia národného projektu "Šanca" a ostatné body posunút'. 

Starosta obce Privítal pána Barka z firmy NOVICOM Trebiš vedúceho stavby - Rekonštrukcia 
prečerpávacej stanice. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 27.7.2016 rozšírený 
o bod Implementácia národného projektu "Šanca". 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 l Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 2- Vol'ba návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Ferdinánd Kaszonyi a Attila Lukáč. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ferdinánd Kaszonyi a Attila Lukáč. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 4 1 Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč l 

proti O, zdržal sa O 

16.40- Bračok sa dostavil na zasadnutie 

K bodu číslo 3 
rekonštrukcia" 

Kontrolný deň stavby: "Odvedenie dažďových vôd Vojany-

Starosta obce informoval poslancov, že stavba je rozostavaná. V roku 2015dostala obec 
dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 100 000 eur a obce prispela čiastkou 5 263,16 eur. 
Barko - informoval poslancov o aktuálnom stave: hotový je odvodňovací kanál, záchytná nádrž. 
Prečerpávacia stanica je zrealizovaná tak, že mechanické časti sú funkčné, keď prší tečie do toho voda 
ale nie je urobená čerpacia stanica tj. po daždi voda stoj í manuálne treba dať čerpadlo a prečerpať 
vodu. 

Starosta obce informoval poslancov že celkové náklady projektu sú vo výške 419 tis. Eur. 
V roku 201 5 obec dostala dotáciu vo výške l OO tis. Eur. 

Poslanci vykonali prehliadku stavby a mali nasledovné pripomienky: 
Jakub - navrhuje namontovať odvodňovaciu rúru cez cestu do prvej šachty, a osadiť bahnové koše. 
Starosta obce - treba vypracovať cenovú kalkuláciu na uvedené doplnenie 
Ing.Kočišová - projekt bol podaný nemôže sa meniť. Môže ísť o stavebnú úpravu mimo stavby 
a musí byť hradená z vlastných zdrojov obce. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje podanie žiadosti o NFP na Environmentálny fond na dokončenie stavby " Odvedenie 
dažďových vôd Vojany - rekonštrukcia" 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

masovanie: za 5/Bračok, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje namontovať odvodňovací rigol cez cestu do prvej šachty a osadiť bahnové koše na 
obidve strany. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

ffiasovanie: za 5 IBračok, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 4- Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu uznesení od čísla 56 po 69. Uznesenia sú splnené okrem 
uznesenia č.61, ktoré má byť splnené v januári 2017. 
K uzneseniam č. 59,67a 68 uviedol, že neboli zverejnené dokumenty .. Faktúry nie sú zverejňované od 
apríla ani objednávky. 
Starosta obce- je pravda, že neboli zverejnené ale už sú zverejnené. 
Jakub - obec prijala nového zamestnanca treba jej dať do pracovnej náplne zverejií.ovanie 
dokumentov. V minulosti finančná komisia už dala taký návrh. 
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Starosta obce - v tomto prípade OZ má schváliť odstúpenie od zmluvy ale navrhuje, aby údržba 
počítačov a kamerového systému ostala naďalej dodávateľsky. 
Bračok - VZN bolo zverejnené a nedostal všetky materiály a nevedel o nich. 
Starosta obce- treba prepracovať zmluvu 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie plnenie uznesení OZ v zmysle vyhodnotenia plnenia uvedeného v prílohe č. l 
tohto uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Bračok, Franko, Jakub, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje prepracovanie zmluvy s Bračokom - vynechať zverejňovanie dokumentov. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ. 

Hlasovanie: za 4 l Bračok, Franko, Jakub, Kaszonyi, l 
proti O, zdržal sa l /Lukáč/ 

K bodu číslo 5- Informácie o vymáhaní zmluvnej pokuty vo výške 12 500 Eur od Jákób -
ép. Kft., Vajdácska, Maďarsko 

Starosta obce informoval poslancov, že Jákób odovzdal faktúru na vykonané práce nad rámec a bude 
vyhotovená dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Informácie o vymáhaní zmluvnej pokutyod Jákób -ép. Kft., V ajdácska, 
Maďarsko. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 6 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 
2.polrok 2016 

Návrh plánu bol doručený poslancom, ku ktorému poslanci nemali pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 2.polrok 
2016. Tvorí prílohu. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 7 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vo Vojanoch 
v !.polroku 2016 
Správa hlavného kontrolóra o vykonanej následnej kontrole odmeňovania 

zamestnancov Obce Vojany 

Hlavný kontrolór preložil Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vo Vojanoch 
v !.polroku 2016. Poslanci nemali k správe pripomienky. 
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Správa hlavného kontrolóra o vyko~anej následnej kontrole odmeňovania zamestnancov 
Obce Vojany 
Hlavný kontrolór informoval poslancov, že vedúci zamestnanci MŠ a ŠJ neodovzdali návrhy na 
priznanie osobných príplatkov. Tieto návrhy musia byť odovzdané starostovi, či starosta schváli 
príplatky v takej výške alebo nie už je na ňom. Nemusí súhlasiť môže určiť inú výšku osobného 
príplatku. 
Starosta obce - informoval poslancov, že dodatočne boli predložené požadované dokumenty. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie 
a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vo Vojanoch v ].polroku 2016 
b) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej následnej kontrole odmeňovania zamestnancov 

Obce Vojany 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 8- Akcia: "V. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry" 

Poslancom bol doručený návrh programu. 
Starosta obce informoval poslancov, že vystúpenia sú zazmluvnené. Navrhuj e ešte, aby okrem 

navrhovaného programu poobede bol usporiadaný futbalový zápas a ekumenická bohoslužba 
v kostole. 
Franko - poslanci nikdy nie sú dopredu informovaní, tento program je nič a nie je priložená ani 
kalkulácia výdavkov. 
Starosta obce - kultúrna komisia nejavila záujem o usporiadanie akcie. Obec dostala dotáciu na 
usporiadanie festivalu od Košického samosprávneho kraja vo výške 1 500 eur. 
Kaszonyi - treba usporiadať aj súťaž v "rybolove, tak ako v minulých rokoch. 
Lukáč - obyvatelia obce dostanú lístky tak ako inokedy? 
Starosta obce - toho roku nebudú lístky lebo neboli zahrnuté do rozpočtu , deti do 12 rokov dostanú 
lístky na šmýkačku. 
Jakub -navrhuj e, aby recepcia bola usporiadaná v kultúrnom dome. Budova po rekonštrukcií je pekná 
a j e vybavená. 

Starosta obce - nie j e dobre lebo je ďaleko od javiska. Požiadal vedenie futbalového klubu, aby 
futbalový zápas· hrali vo Vojanoch. Na recepciu budú pozvaní starostovia okolitých dedín a miestny 
podnikatelia. 
Jakub - nebolo by dobre usporiadať aj súťaž vo varení? 
Starosta obce- v okolitých dedinách varia iba obyvatelia obce, nevolajú iné obce. 
Prečítal pozvánky do Čičaroviec a Ižkoviec. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje uskutočnenie akcie: "V Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry" dňa 

28.8.2016. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 3 l Bračok, Jakub, Kaszonyi l 
proti O, zdržal sa 2 !Franko, Lukáč/ 
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K bodu číslo 9 - Vypísanie verejného obstarávania na odstránenie závad zistených pri 
revízií bleskozvodov a eleldrických zariadení v budovách v majetku obce Vojany 

Starosta obce predložil poslancom zoznam zistených závad pri revízií bleskozvodov a elektrických 
zariadení v budovách v majetku obce. 
Franko - zistené závady treba odstrániť. 
fflavný kontrolór - KD bol zrekonštruovaný, neboli namontované bleskozvody? ZŠ je v prenájme 
zistené nedostatky musia odstrániť oni. 
Starosta obce - na kultúrny dom nebol namontovaný bleskozvod lebo podľa dodávateľa ak strecha 
má železnú konštrukciu nemusí· byť na budove bleskozvod. Najdôležitejšie je odstrániť závady v MŠ, 
OU a na multifunkčnom ihrisku. 
fflavný kontrolór- treba postaviť poradie dôležitosti ak je budova život ohrozujúca ihned' sa musia 
odstrániť závady alebo budovu zatvoriť. Neexistuje, že obec neodstráni závady. 
Bračok- je potrebné, aby bol vyhotvený projekt na práce? Treba vyčísliť náklady. 
Starosta obce- obec musí zistiť orientačnú výšku nákladov na vypísanie súťaže. 

Jakub -nie je niekto v obci alebo na okolí, kto by mohol opravy vykonať? 
Hlavný kontrolór - ak niekto vykoná práce na základe dohody o vykonaní práce nie je potrebné 
verejné obstarávanie, ale opravár musí mať oprávnenie. 
Starosta obce- požiadal poslancov, aby svoje návrhy odovzdali do 5.8.2016. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 80 
OZ žiada poslancov OZ, aby do 5.8.2016 predložili na OU návrhy na odstránenie závad zistených pri 
revízií bleskozvodov a elektrických zariadeni v budovách v majetku obce Vojany. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 10 -Implementácia národného projektu "Šanca" 

Lukáč - chce obec naďalej zamestnávať nezamestnaných na riadny pracovný pomer? 
Starosta obce - nie je možné lebo v Michalovskom okrese sú vyčerpané peniaze. Podľa neho je 
zbytočné prijať toľko ľudí ako sme mali, lebo 90% iba chodilo do zamestnania. 
Lukáč - keď sme s niekým neboli spokojní tak netreba ho znovu prijať. Teraz j e m ôžem e 
prijať viac z dedjny a menej Rómov. Predložil lit Ústredia úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny. 
Franko - často ich sledoval a niektorí rómovia pracovali lepšie ako bieli. 

Jakub - pri V argových treba opraviť svietidlo verejného osvetlenia, ak sa nedá opraviť treba 
odmontovať z miesta, kde nikto nebýva a namontovať namiesto pokazeného. 
Starosta obce - nie j e možné meniť svietidlá lebo sú očíslované 

Jakub - kedy bude súdne konanie? 
JUDr. Szabó - 29. septembra 
Jakub - aká je situácia s nákupom traktora? 
Starosta obce - zmluva bola odoslaná. 

K bodu číslo ll - Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
! • 
N ikto neodovzdal zápisnicu. 
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K bodu číslo 12- Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Z . l'k M' . F .d I , ~ft ap1sovate a: ana élJ e ova ..... :/.: .... : .. ........ ... . 

~~~J 
··.·.·.·.~·.·~·~ 

- ~·· 

Overovatelia zápisnice: 

• 

6 

Štefan Czinke 
starosta obce 
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