
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 26.10.2016 o 18.00 
hodine v zasadacej sieni Obecn~ho 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: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Rozsudok Okresného súdu Košice I zo dňa 8.9.2016 sp. Zn. 3 lCb/165/2016 vo veci 

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. o splnenie zmluvne prevzatej povinnosti 
5. Stanovisko JUDr. Dušana Szabóa, advokáta, Kráľovský Chlmec zo dňa 19.10.2016 

k návrhu Zmluvy o pripojení informačného systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej 
spolupráce č.: ZLP 2016-1258-miniDCOM+ 

6. Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. č . 339038000 
7. Prehľad aktuálnych a plánovaných žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných 

prostriedkov na projekty Obec Vojany k 19.10.2016 
8. Voľba predsedu finančnej komisie pri OZ Vojany 
9. Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
10. Záver 

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

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

program zasadnutia. Navrhol rozšíriť program zasadnutia o bod: Zmluva č. 39/2016 - Divadlo Thália 

Košice 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 26.10.2016 
rozšírený o bod: Zmluva č. 3912016 - Divadlo Thália Košice 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2 - Voľba návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Ladislav Jakub a Zoltán Kark. 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ladislav Jakub a Zoltán Kark. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 

Starosta obce prečítal uznesenia ;z:o dňa 28.9.2016 od č. 81po 89. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie plnenie uznesení zo dňa 28.9.2016 od č. 81po 89. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 4 - Rozsudok Okresného súdu Košice 1 zo dňa 8.9.2016 sp. Zn. 31Cb/165/2016 vo 
veci ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. o splnenie zmluvne prevzatej povinnosti 

Rozsudok bol doručený poslancom. 
Starosta obce požiadal právneho zástupcu obce o poskytnutie infonnácií poslancom. 
JUDr. Szabó - Súd rozhodol, že žalobu zamieta z dôvodu, že opravy boli vykonané zo strany 
dodávateľa. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Rozsudok súdu Košice !zo dňa 8.9.2016 sp. Zn. 31Cb/165/2015 vo veci 
ELTODO OSVETLENIE s.r.o. o splnení zmluvne prevzatej povinnosti. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 5 - Stanovisko JUDr. Dušana Szabóa, advokáta, Kráľovský Chlmec zo dňa 
19.10.2016 k návrhu Zmluvy o pripojení informačného systému Dátové centrum obcí a miest 
a budúcej spolupráce č.: ZLP 2016-1258-miniDCOM+ 

Starosta obce požiadal právneho zástupcu obce o poskytnutie informácií poslancom ohľadom 

pripojení obce do informačného systému. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 
JUDr. Szabó - štát chce legalizovať úradnú korešpondenciu medzi občanmi a štátnymi a miestnymi 
inštitúciami. Tento informačný systém má slúžiť na úradnú korešpondenciu aje vytvorený 
v spolupráci so ZMOS. Občania budú môcť elektronicky komunikovať s inštitúciami pomocou 
vzorových tlačív. Pripojenie je bez poplatku. Informačný systém môže byť vhodný pre obec, nakoľko 
bude riadený ústredne. 
Starosta obce - toho času iba štatutár má prístupové heslá a neskôr on poverí zamestnancov obce 

a stanový okruh prác. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Stanovisko JUDr. Dušana Szabóa, advokáta, Kráľovský Chlmec zo dňa 
19.10.2016 k návrhu Zmluvy o pripojení informačného systému Dátové centrum obcí a miest 

a budúcej spolupráce č.: ZLP 2016-1258-miniDC~M+ ~ (Í'~ 
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Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 6 / Béres, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi / 

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy č. ZLP 2016-1258-miniDCOM+ s poskytovateľom 
DataCentrum elektronizacie územnej samo~právy Slovenska (DEUS) 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Jllasovanie: za 5 / Béres, Bračok, Jakub, Kark, Kaszonyi / 
proti O, zdržal sa 1 /Franko/ 

K bodu číslo 6 - Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. č. 339038000 

Starosta obce informoval poslancov, že firma WEBY GROUP, s.r.o. Zvolen ponúka softvér 
„webyportál" pre vlastné riadenie obsahu webu so špecializovanými modulmi pre samosprávu 
a organizácie. 
Franko - platím jednu osobu, čo bude iné? 

Bračok- podľa neho iba vymeními firmu, stránka obce funguje aj teraz. 
Franko - nech napíšu čo bude iné ako teraz. 
Starosta obce - má ich pozvať na nasledujúce zasadnutie, aby urobili prednášku? 
Jakub - radšej dajme peniaze inde, aby občania videli, že niečo robíme. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ žiada pozvať zástupcu.firmy webygroup na najbližsie zasadnutie 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 3 / Béres, Franko, Kark, / 
proti O, zdržal sa 3 /Bračok, Jakub, Kaszonyi/ 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy so spoločnosťou WEBY GRO UP, s.r.o. č. 339038000 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Jllasovanie: za O 
proti 1 /Franko!, zdržal sa 5 /Bračok, Béres, Kark Jakub, Kaszonyil 

K bodu číslo 7 - Prehľad aktuálnych a plánovaných žiadostí o poskytnutie nenávratných 
finančných prostriedkov na projekty Obec Vojany k 19.10.2016 

Starosta obce informoval poslancov, že na základe ich požiadavky bol vypracovaný Prehľad 
aktuálnych a plánovaných žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekty 
Obec Vojany k 19.10.2016. 
Béreš - výzy sleduje Bračok, sú vypísané také ktoré sú pre nás aktuálne? 
Franko - jeho zaujímajú tie, do ktorých obec investovala financie 
Starosta obce - ministerstvo zrušilo niektoré výzvy do ktorých sa zapojilo veľa obcí. Aj ZMOS 
vyslovilo nesúhlas s rozhodnutím ministerstva, lebo obce zainvestoval veľké peniaze do projektov. 
Niektoré obce prijali aj úver, aby mohli podať žiadosť o NFP. Možno budú vypísané nové podobné 
výzvy. 
Kark - už sme mali takto vypracovaný projekt ktorý nebol úspešný a prišli sme na to, že Most-Híd 
nepomáhala obci. 

Starosta obce - požiadal poslancov, aby do 7. novembra odovzdali svoje návrhy k rozpočtu na rok 
2017. 
Jakub - radšej treba zvolať zasadnutie s jedným bodom: Návrh rozpočtu naro; 2017. 
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Starosta obce - zvolá zasadnutie na 3. novembra o 18.30 hod. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Prehľad alctuálnych a plánovaných žiadostí o poskytnutie nenávratných 
finančných prostriedkov na projekty Obec Vojany k 19.10.2016 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 8 - Voľba predsedu finančnej komisie pri OZ Vojany 

Jakub - navrhuje odročiť tento bod na januárové zasadnutie. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ odročuje bod Voľba predsedu finančnej komisie pri OZ Voj any na januárové zasadnutie OZ. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 9 -Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 

Zoltán Kark predseda výberovej komisie prečítal Zápisnicu zo dňa 18.10.2016 z vyhodnotenia ponúk 
na predmet zákazky Nákup drobného hmotného majetku pre Školskú jedáleň. Z troch predložených 
ponúk sa úspešným stal: Gabriel Záhorčák KARLO, Michalovce 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 100 
oz 
al berie na vedomie správu výberovej komisie 
b poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s.firmou Gabriel Záhorčák 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Starosta obce informoval poslancov, že obec mala kontrolu na požiarnu dokumentáciu. Obec musí 
aktualizovať požiarny poriadok obce. 

K bodu číslo 10 - Zmluva Thália Košice 

Starosta obce informoval poslancov, že ako program na akciu „Deň úcty k starším" objednal divadelné 
predstavenie. Cena predstavenia je 1 225 €. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 101 
OZ-poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s Divadlo Thália Színház; Timonova č. 3, Košice 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Franko - čo sa deje okolo bývalej reštaurácie? 
Starosta obce - Hurňák bol viackrát upozorňovaný a predvolaný ohľadom budovy a pozemku. Obec 



povolenie aby obec vyčistila jeho pozemok a sľúbil, že dá oplotenie bližšie k budove, tak parkovisko 
nebude oplotené. 

Kark - pracujú tam naši zamestnanci a našim náradím a dávame aj pohonné hmoty. Treba mu všetko 
vyfakturovať. 

Béreš - kontajnery na c intoríne sú plné, blížia sa sviatky, ľudia navštevujú cintoríny bolo by dobre dať 
odniesť odpad. 
Starosta obce - vývoz bude až na budúci týždeň. 

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

Z . l"k M ' . F .d 1 ' ~ / ap1sovate , a: ana aJ e ova .. 7.. ~: .................... . 

Overovatelia zápisnice: Ladislav Jakub 

Zoltán Kark 
/Q\A. 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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