
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Yojany, konaného dňa 28.11.20 16 o 18.30 

hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Yojanoch. 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. Návrh rozpočtu Obce Yojany na roky 2017-2019 
5. Povodňový plán záchranných prác Obec Vojany 
6. Odmena poslancov a členov komisií pri OZ Vojany 
7. Správa jednotlivých komisií 
8. Záver 

K bodu číslo 1- Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že Marián Bračok ospravedlnil 

svoju neúčasť. Starosta obce vyhlási l zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 

Prečítal program zasadnutia. 

Hlavný kontrolór navrhol rozšíriť program zasadnutia o bod Rôzne. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného di1a 28.11.2016 rozšírený 
o bod Rôzne. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

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

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Gabriel Franko a Ladislav Jakub. 

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

proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu uznesení od čís l a 75 po 106. Informoval poslancov, že čísla 
uznesení od č . 87 sú ručne opravované a nie je zrejmé, kto opravu vykonal, kedy a z akého dôvodu. 
K uzneseniu č. 1 O~ oznámil, že zmluva nie je zverejnená na internete jedná sa o zmluvu 
s poskytovateľom DataCentrum - elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 
K uzneseniu č. 103 uviedol, že zm luva s firmou Gabriel Záhorčák nie je zverejnená na stránke obce. 
Starosta obce - s Gabrielom Záhorčákom nebola uzavretá zmluva, bola vystavená objednávka. 
Hlavný kontrolór - už viackrát sa sta lo, že dokumenty neboli včas zverejnené, upozorňoval aj obecné 
zastupiteľstvo na tento problém. 
Kaszonyi - máme novú zamestnankyňu, ktorá má v náp lni zverejňovanie dokumentov. 
Starosta obce - zamestnankyňa naskenuje dokumenty a pošle Bračokovi, ktorý zverejní na stránke 
obce. 
Hlavný kontrolór - na júlovom zasadnutí bolo schválené uznesenie, na základe ktorého obec mala 
prepracovať zmluvu s Bračokom. Zmluva nebola zverej nená a teraz sa objavila so septembrovým 
dátumom. 
Jakub - odkedy je nová zmluva platná? 
Hlavný kontrolór - od 1. augusta ale táto zmluva nebola predložená poslancom. 
Starosta obce - bola predložená poslancom 
Hlavný kontrolór - nenašiel ďalšie uznesenie k zmluve. V zmluve je uvedené, že za zverejňovaný 
dokument je zodpovedný príslušný zamestnanec obce. Ako môže byť zamestnanec zodpovedný, keď 
dokumenty zverejňuje Bračok. 

Jakub - sme tam kde sme boli. 
Starosta obce - Teraz to funguje tak, že sa pošlú dokumenty správcovi, ktorý to spracuje v osobitnom 
programe a tak zverejní na stránke, také riešenie je zložitejšie. 
Kaszonyi - nič sme nevyriešili. 
Lukáč - čo robí nová zamestnankyňa. 
Jakub - Bračok má odovzdať heslo Angelike alebo treba znova osloviť firmu a pracovať s ich 
programom. 
Hlavný kontrolór - môžeme skonštatovať, že uznesenie nebolo splnené, alebo nie tak ako malo byť.Na 
predošlom zasadnutí bol predložený návrhy zmluvy s firmou WebiGroup, ktorá nebola schválená. 
Táto firma by zabezpečila aplikáciu, ktorá by zodpovedala zákonom predpísaným štandardom. V tejto 
aplikácií by vedela pracovať každá zamestnankyňa obce. Každá by mohla zverejniť dokumenty 
týkajúce sa jej práce. 
Lukáč - čo má v náplni nová pracovníčka? 
Starosta obce - nevie to naspamäť. 
Franko - na ďalšie zasadnutie treba zaradiť do programu ešte raz bod: zverejňovanie dokumentov, 
a budeme o tom rokovať. 

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

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

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ žiada starostu obce o zaradenie do programu nasledujúceho zasadnutia bod: Webstránka obce 
Vojany. 
Výsledok hlasovania: prezenlovali sa 6 poslanci OZ 

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



K bodu číslo 4 - Návrh rozpočtu na roky 2017 -2019 

Návrh rozpočtu bol doručený poslancom, starosta obce požiadal poslancov, aby uviedli svoje 
poznámky k rozpočtu. 
Hlavný kontrolór ... vydal svoje stanovisko k návrhu rozpočtu. Všetko je v poriadku, je zostavený 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V závere svojho stanoviska navrhuje 
predložený návrh rozpočtu schváliť, ale nie na dnešnom zasadnutí, lebo ešte neuplynula 15 di1ová 
zákonom stanovená lehota na zverejnenie. Najskôr môžu schváliť 12 decembra. 
Ekonómka stručne oboznámila poslancov s rozpočtom, ktoré návrhy poslancov boli zahrnuté do 
návrhu rozpočtu . Upozornila poslancov, že rozpočet na rok 2017 má byt' schválený ešte v roku 2016. 
Franko - navrhol starostovi zvolať ešte jedno zasadnutie na ktorom schvália rozpočet. 
Franko - ako sme s čističkami, bolo schválené uznesen ie, že štvrťročne bude OZ predložená správa 
o stave čističiek v obci. Bude predložený denník vykonaných prác. 
Starosta obce - poslanci majú vykonať kontrolu DČOV. Súpis vykonaných prác je priložený 
k faktúre. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ odroéuje bod Návrh rozpočtu na nasledujúce =asadnutie. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 6 / Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kas=onyi, Lukáé / 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo S - Povodňový plán záchranných prác Obce Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že obec mala prepracovať a aktualizovať Povodňový plán 

záchranných prác obce Vojany. Stručne oboznámil poslancov s obsahom povodňového plánu. 

Pos lanci nemali pripomienky . 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Povodňový plán záchranných prác Obce Vojany. 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 6 - Odmena poslancov a členov komisií pri OZ Vojany 

Béreš - zástupca starostu zastupoval starostu v priebehu roka nepatrí mu za to odmena? 
Starosta obce - nebol som chorý zastupoval ma iba počas dovolenky asi 15 dní počas celého roka. 

Teraz je reč o odmene poslancov a členov komisií. Má taký návrh, že zvýšime odmenu poslancov za 

zasadnutie a vieme, že v tomto roku komis ie skoro vôbec nepracovali, tak by sme im neplatili. 

Jakub - ako boli platené komisie v prvom polroku? 
Ekonómka - za prvý polrok dostali členovia komisie paušálnu odmenu na základe Zásad 
odmeňovania členov komisií OZ. 
Jakub - treba nájsť peniaze na mimoriadnu odmenu ako v minulom roku. 
Lukáč - márne zákon musíme sa ním riadiť a platiť členom komisií. 
Starosta obce - odmena bude vyplatená na základe Zásad odmeňovania 
Hlavný kontrolór - už raz ste vyplatili odmenu podľa zásad 
Starosta obce - požiarna, sociálna a finančná nepracovala v druhom polroku. 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ mení Zásady odmeňovania členov komisií OZ zo di'w 10.12.201./ článku II. Od5. 1 ktorým sa 

nahradzuje novým textom: OZ vo Vojanoch poskytuje mesačnú paušálnu odmenu vo výške 2,66% 

z priem. mesačnej 1nzdy v NH SR za každ_1í kalendárny mesiac členom nasledovn_ých komisií OZ 

Vojany: Jportová, výberová a kultúrna za obdobie od J.júla 2016 do 31.12.2016. 

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

proti 1 /Lukáčl, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje mimoriadnu odmenu poslancom a =apisovateľke nasledovne: 

Zoltán Béreš 400 eur, Marián Bračok 400 eur, Gabriel Franko ./00 eur. Ladislav Jakub 400 eur, 
Zoltán Kark ./00 eur, Ferdinánd Kaszonyi ./00 eur, Attila Lukáč ./00 eur, Fajdelová 400 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 / Béres, Franko, Jakub. Kark, Kas=onyi, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

Jakub - navrhuje schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 30% hrubej mzdy za mesiace 

január - december 2016. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 115 
OZ schvaľuje odmenu hlavného kontrolóra vo výške 30% za obdobie január december 2016. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 7 - Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 

Kark prečítal Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: Dodávka a montáž 
horizontálnych žalúzií na Obecný úrad a na Kultúrny dom. Úspešným uchádzačom sa stala 

firma PUURA s.r.o„ Nám. Slobody 582/4, 073 01 Sobrance s cenou 370,00 EUR s DPH. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 116 

OZ berie na vedomie Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: Dodávka a montáž 

horizontálnych žalúzií na Obecný úrad a na Kultúrny dom 

Poveruje starostu vystavením objednávky úspešnému uchádzačovi: PUURA s.r.o., Nám. 

Slobody 58214, 073 OJ Sobrance. 

V)ísledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 6 / Béres, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč / 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8 -Rôzne 

HlavnJí kontrolór - oznámil poslancom, že od 1.3.2017 nastúpi do predčasného starobného dôchodku 

a vzdáva sa funkcie hlavného kontrolóra dňom 28.2.2017. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 117 



OZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Vojany Ing. Františka 

Krejzu ku dňu 28.2.2017. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Jakub - každé ráno pobehujú psy na ulici, môžu byť nebezpeční, nedá sa niečo robiť? 
Lukáč - celá obec je vybavená kamerovým systémom, a má takú otázku, že aké sú to kamery, 
lebo na polícií mu ukázali záznam kamery a bolo vidieť iba obrys človeka pričom záznam bol 
urobený za bieleho dňa . Načo sú nám také kamery? 
Starosta obce - on nevie čo nahrávajú policajti, oni nahrajú a na polícií vyhodnotia. 

Starosta obce - pozval každého poslanca na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 9. 

decembra o 17.00 hodine v Oboríne. 

K bodu číslo 9 -Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

A/ Zapisovateľka: Mária Fajdelová „„„ .. „„ .. „.([„„„„„ 
.v-._.-f--

Overovatelia zápisnice: Gab~iel Franko „„„ „. „„„.„„„„„„. 

Ladislav Jakub ········'··rt·············· 
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Štefan Czinke 

starosta obce 
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