
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Voj any, konaného dňa 28.09.2016 o 18.00 

hodine v zasadacej sieni Obecq_ého úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom obce podľa 
§ 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 3 69/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Prítomní: 
Poslanci obecného zastupiteľstva a prizvaní podľa prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 
zápisnice. 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhoyej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Audítorská správa zo dňa 27.7.2016 - Ing. Marta Nachtmannová, 072 34 Zalužice 358 
5. Individuálna výročná správa Obce Vojany za rok 2015 -

Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 
6. Zmena rozpočtu Obce Vojany 
7. Vyúčtovanie akcie: „ V. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry" 
8. List Okresného súdu Michalovce zo dňa 30.8.2016 
9. Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
10. Záver 

K bodu číslo 1 - Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanci sú prítomní v plnom 

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

program zasadnutia. 

Jakub navrhol rozšíriť program zasadnutia o bod Rôzne 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 28.8.2016 rozšírený 
o bod Rôzne. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 7 / Béres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2 - Voľba návrhovej komisie 
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 7 poslanci OZ 
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Hlasovanie: za 7 / Béres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč / 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu uznesení od čísla 70 po 85. Uznesenia sú splnené okrem uznesení 

72 a 73, ktorých plnenie prebieha. K uzneseniu č. 75 uviedol, že zmluva nie je zverejnená, k uzneseniu 

č. 80 ani jeden poslanec neodo~zdal návrhy. 

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 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 7 / Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Kaszonyi, Kark, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 4 - Audítorská správa zo dňa 27.7.2016 - Ing. Marta Nachtmannová, 072 34 
Zalužice 358 

Starosta prečítal výrok audítora k účtovnej uzávierke za rok 2015. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. Marty Nachtmannovej, 072 34 Zalužice 358, 
Licencia SKAU č. 786 k účtovnej uzávierke za rok 2015. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 7 / Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Kaszonyi, Kark, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo S - Individuálna výročná správa Obce Vojany za rok 2015 -
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

Výročná správa bola poslancom doručená pred zasadnutím. Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Individuálnu výročnú správu Obce Vojany za rok 2015 zo dňa 25. 7.2016. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 7 / Béres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 
za rok 2015. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 7 / Béres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 6 - Zmena rozpočtu Obce Vojany 

Rozpočtové opatrenia č. 3 a 4 boli doručené poslancom. Poslanci nemali pripp mienky. 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 312016 a 412016. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 7 / Béres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč / 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 7 - Vyúčtovanie akcie: „ V. Vojanský festival maďarskej národnostnej 
kultúry" 

Vyúčtovanie akcie bolo predložené poslancom a tvorí prílohu zápisnice. 
Franko - Lelespres 840 EUR čo je v tej sume? 
Starosta obce - zverejnenie akcie v časopise Régió, propagačný materiál 
Lukáč - zahraniční umelci - komu sme platili? 
Ekonómka - harmonikár, hudobná skupina, umelci na choduliach 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Vyúčtovanie akcie: „ V Vojanský festival maďarskej národnostnej kultú1y " 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 7 / Béres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8 - List Okresného súdu Michalovce zo dňa 30.8.2016 

Starosta obce požiadal právneho zástupcu obce o informovanie poslancov ohľadom listu Okresného 
súdu. 
JUDr. Szabó - Súd žiada predložiť dokumenty na posúdenie ďalšieho postupu konania. Otázne je 
prečo bola vystavená objednávka? Obec predložila požadované dokumenty plus uznesenie OZ 
o odmietnutí zaplatenia faktúry za opravu verejného osvetlenia. 
Kaszonyi - podľa zákona musí byť namontovaná súčiastka ktorá u nás chýba. 
Kark - poslanci nie sú odborníkmi, ak bola vydaná revízna správa musia to akceptovať. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie List Okresného súdu Michalovce zo dňa 30.8.2016 č. 18Cb/2/2016 vo veci 
ELTODO osvetlenie s.r.o. cla Obec Vojany o zaplatenie 8 328 eur s prísl. 
Výsledok hlasovania: prezeníovali sa 7 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 7 / Béres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 9 - Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 

Nikto neodovzdal zápisnicu 

K bodu číslo 10 - Rôzne 

Jakub - pri hrádzi j e uložený zelený odpad, obec má kompostáreň a je otvorená. Treba vyhlásiť 
v rozhlase otváraciu dobu a upozorniť občanov, aby zelený odpad vynášali na kompostovisko. 
- starší obyvatelia sa sťažovali, že sú.zanedbaní zo strany obce. Raz ročne sa im zorganizuje zájazd na 
termálne kúpalisko a raz ročne usporiada deň starých. Bolo by dobre zamestnať, niekoho cez úrad . ' 
práce ako sociálneho pracovníka, ktorý by chodil nakupovať, dať predpísal lieky a vYbral lieky. 
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Starosta obce - cez úrad práce môže obec zabezpečiť jednu osobu. Treba urobiť prieskum v obci kto 
má záujem o také služby a až potom podať žiadosť na úrad práce. Podľa neho má byť aspoň 15 
záujemcov, aby sa oplatilo osôb zamestnať jedného zamestnanca 
Franko - žiada starostu, aby informoval poslancov o tom ako stoja podané projekty na ktoré sme 
minuli 1 O tisíc eur. 

Starosta obce - informoval poslancov, že 7. novembra bude usporiadaný Deň úcty k starším. Toho 
roku na akcií bude predstavenie Thálie. 
Béres - Franko sa vzdal funkcie predsedu finančnej komisie, netreba zvoliť nového? 
Starosta obce - zaradí bod do programu nasledujúceho zasadnutia. Požiadal zástupcu starostu, aby 
zvolal poslancov aby sa dohodli. 

K bodu číslo 11 - Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
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