
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 03.11.2016 o 18.30 

hodine v zasadacej sieni Obecn_ého 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. Návrhy poslancov 
4. 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. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 03.11.2016 
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: Attila Lukáč a Ferdinánd Kaszonyi. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení:Attila Lukáč a Ferdinánd Kaszonyi. 
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 3 - Návrh rozpočtu na rok 2017 

Starosta obce požiadal poslancov, aby odovzdali alebo uviedli svoje návrhy do rozpočtu na rok 2017. 
Návrhy budú zapracované do návrhu rozpočtu, ktorý bude predložený poslancom koncom novembra. 
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Lukáč - nákup odpadových nádob k autobusovým zastávkam v počte 4 ks a osadiť cestný retardér do 
ulice pri pošte. 
Franko - navrhuje vykonať rekonštrukciu obecného domu: najprv treba vymeniť strechu a okná. 
Kark - aj on rozmýšľal o tom, treba dať ten dom do poriadku. Okrem toho navrhuje zriadiť tréningové 
ihrisko za budovou šatne. Takto by sa šetrilo nové ihrisko. Ďalej navrhuje vybudovať ihri sko na 
Kapušianskej ulici - už dlhšie o tom rozprávame. 
Jakub - treba dať do rozpočtu vŕtanie studne na cintoríne, vybudovať parkovisko pri ZŠ a vykonať 
terénne úpravy okolo bytovky, namontovať digitálny radar-rýchlomer ku škole. Okrem toho navrhuje 
rozšíriť okruh pracovných miest, lebo Juhász pomaly pôjde do dôchodku a mal by n iekoho zaučiť. 
Kaszonyi - súhlasí s výmenou-strechy a okien na obecnom dome, ešte navrhuje osadiť tabuľu zákaz 
státia pred ambulanciou. 
Béres - studňa na cintorín, rozšíriť parkovisko pri futbalovom ihrisku, tréningové ihrisko s rozmerom 
45 x 15 m za šatňou, altánok do parku. Ak je možné v rámci niektorej v)1zvy upraviť plochu pri 
Laborci a vybudovať rybník, umiestniť bungalovy a dať do prenájmu. Obec by mohla mať ďalšie 
príjmy. 
Starosta obce - drevené domčeky a v idiecky turizmus je dobrý nápad, rybník by sa mohol zriadiť aj 
na starom futba lovom ihrisku. 
Bračok- odovzdal svoje návrhy v papierovej forme. 
Lukáč - navrhuje ešte opraviť chodníky na ulici za mostom. 
Kaszonyi - na obecnom dome by sme mohli vymeniť okná vo vlastnej réžií. 
Starosta obce - účastníci aktivačných prác vedia aj murovať aj steny môžu oprav iť. 

Lukáč - jeho združenie plánu v roku 2017 usporiadať Rómsky festival, podal žiadosť o dotáciu a má 
sľúbené 2 tis. Eur. 
Lukáč - treba zi stiť kto j e vlastníkom pozemku pri odvodiíovacom rigoly, obec má odkúpiť a neskôr 
tam vybudovať nájomné byty. ~ 

K bodu číslo 4 - Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapisovatel'ka: Mária Fajdelová ..................... ....... . 
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Overovatelia zápisnice: Attila Lukáč 

Ferdinánd Kaszonyi 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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