
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 25.1.2017 o 18.30 hodine 
v zasadacej sieni Obecného 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. Kontrola uznesení 
4. Plat starostu obce 
5. Vyhodnotenie VZN obce Vojany č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

o drobnými stavebnými odpadmi 
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Vojany 
7. Návrh na zloženie komisií pri OZ Vojany 
8. Informácia o možnosti vypracovania žiadosti o NFP 
9. Žiadosť zo dňa 29.12.2016 TTC Tigers, 07672 Vojany 144 o poskytnutie dotácie na rok 

2017 
10. Žiadosť zo dňa 12.1.2017 Csemadok ZO Vojany 144 o poskytnutie dotácie na rok 

2017 
11. Správa jednotlivých komisií 
12. Záver 

K bodu číslo 1 - Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanec Ferdinánd Kaszonyi 

ospravedlnili svoju neúčasť. Starosta obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 
uznášaniaschopné. 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 25.1.2017. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

masovanie: za 51 Bračok, Franko, Jakub, Kark, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2 - Voľba návrhovej_ komisie 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Marián Bračok a Gabriel Franko. 
Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení :Gabriel Franko a Marián Bračok. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

masovanie: za 51 Bračok, Franko, Jakub, Kark, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu uznesení od čísla 118 po 126. Informoval poslancov, že uznesenia 
sú splnené. 

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. Tvorí prílohu uznesenia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 51 Bračok, Franko, Jakub, Kark, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 4 - Plat starostu obce 

Zástupca starostu Ladislav Jakub oznámil prítomným, že poslanci sa dohodli sa na 
35% navýšení základného platu s účinnosťou od 1.2.2017. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje plat starostu vo výške 1967 EUR tj. 35% navýšenie základného platu. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 51 Bračok, Franko, Jakub, Kark, Lukáč / 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 5 - Vyhodnotenie VZN obce Vojany č. 112016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

Starosta obce predložil poslancom Správu o vyhodnotení VZN obce Vojany č. 1/2016 - tvorí prílohu 
uznesenia. V závere vyhodnotenia bolo zistené, že obec zabezpečuje plnenie VZN, ktoré vyhovuje 
potrebám obce. Ďalej informoval poslancov, že v dôsledku legislatívnych zmien má obec vypracovať 
Program odpadového hospodárstva podľa článku 8 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

18.38 Zoltán Béreš sa dostavil na zasadnutie. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
a) OZ berie na vedomie vyhodnotenie VZN obce Vojany č. 112016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

b) OZ žiada starostu obce o prepracovanie Programu odpadového hospodárstva 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 6 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Vojany 

Starosta obce predložil poslancom· Dôvodovú správu k voľbe hlavného kontrolóra. Informoval 
poslancov, že obec má vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra. 
Béreš - musí mať obec hlavného kontrolóra? 
Jakub - vo vyhlásení treba uviesť, aby kandidát mal vysokoškolské vzdelanie a mal prax 
v ekonomike. 
Lukáč - obec má povinnosť vypísať volby až potom ak hlavný kontrolór odíde. 
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Hlavný kontrolór podmienky musia byť stanovené podľa zákona, ak kandidát nevyhovuje 

poslancom nezvolia ho a vypíšu nové volby. 
Lukáč - musí schváliť nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo vo Vojanoch podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce 
Vojany na 27. apríl 2017o18:30 hodine. 
Funkcia hlavného kontrolóra je na funkčné obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2023 a vykonáva sa 
v rozsahu 20% pracovného úväzku. 
Podrobnosti o podmienkach účasti na voľbe hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky: 
1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Vojany: 

a) kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne 
úplné stredné vzdelanie 

b) bezúhonnosť 
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 

2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta: 
a) meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail) 
b) písomný súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č. 12212013 Z.z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely vykonania voľby 
hlavného kontrolóra. Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, 
komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, doba platnosti súhlasu, 
podmienky jeho odvolania a vlastnoručný podpis osoby, ktorá súhlas dáva 

c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, 
d) profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, 
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
j) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 
g) koncepcia výkonu funkcie hlavného kontrolóra (max. v rozsahu 2. strán A4). 

3. Termín ukončenia podávania prihlášok: najneskôr do 06. apríla 2017 do 11.00 hodiny. Prihlášku j e 
potrebné odovzdať na sekretariáte Obecného úradu Vojany, Vojany č. 72, PSČ 076 72. 
Obálku je potrebné označiť: „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Obce Vojany -
NEOTVÁRAŤ". 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Hlavný kontrolór - poďakoval poslancom za spoluprácu, obecný úrad je relatívne v dobrom stave. 
Bol tu poriadok aj vtedy keď sem prišiel a veľa vecí sa zmenilo k lepšiemu a odchádza s dobrým 

pocitom. 

· Jakub - poďakoval na vykonané práce a dobrú spoluprácu. 

K bodu číslo 7 - Návrh na zloženie komisií pri OZ Voj any 

Starosta obce - ako sa dohodli poslanci? Koľko komisií chce OZ a koľko členné? 
Jakub - finančná komisia nemá predsedu, treba riešiť aj kultúrnu komisiu a aj iné. Navrhuje aby vo 

výberovej komisií boli všetci poslanci, v kultúrnej komisií tiež všetci poslanci a požiarnu komisiu 

navrhuje zrušiť. 
· Kark- navrhuje kultúrnu komisiu nechať tak ako je teraz, komisia verejného poriadku je potrebná 

nech je členom každý poslanec a tak isto aj vo finančnej komisií. 
Starosta obce - úlohy kultúrnej komisie vykonávajú zamestnanci obce. 
Béreš - nakoľko predseda kultúrnej komisie nie je prítomný navrhuje odročiť rokovanie o komisií. 
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Franko - členom kultúrnej komisií určite dobre padnú tie peniaze, ktoré dostanú za svoju prácu. 
Kark - kultúrna komisia má ostať tak ako je. 
Starosta obce - z každého zasadnutia komisie má byť prezenčná listina. 
mavný kontrolór - finančná komisia je veľmi dôležitá, treba tam dať takých ľudí, ktorí rozumejú 
finančným veciam. Majú poradiť a dávať návrhy, je iniciatívny, kontrolný a poradný orgán. Preto je 
dobré zvoliť za člena komisie externých ľudí, lebo majú iný názor ako poslanci. 
Starosta obce - rokovanie o kultúrnej komisií sa odročuje na ďalšie zasadnutie. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ zlučuje finančnú komisiu OZ a výberovú komisiu OZ do jednej komisie a to do komisie 
finančná - výberová komisia. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

masovanie: za 5 /Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Kark/ 
proti 1 Lukáč, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ volí za predsedu finančná - výberovej komisie Zoltána Kar ka. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

masovanie: za 5 /Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Lukáč / 
proti O, zdržal sa 1 Kark 

mavný kontrolór - vzdáva sa všetkých funkcií OZ. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 9 
OZ berie na vedomie vzdanie sa všetkých funkcií OZ hlavným kontrolórom. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

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

Franko - prečítal návrh na úpravu zásad odmeňovania členov komisií OZ vo Vojanoch. 
Článok II. bod 1 zásad: 
„Členom komisií OZ vo Vojanoch sa poskytuje mesačná paušálna odmena vo výške 2,66% 
z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR, násobená počtom zasadnutí komisie, na 
ktorých bol člen komisie prítomný, delená celkovým počtom zasadnutí komisie. Ak komisia za 
kalendárny rok nezasadala ani raz, nárok na odmenu členom komisie nevzniká." 
Článok II. nový bod 4: 
„Podkladom pre výpočet odmeny podľa bodu 1 Článku II. týchto zásad sú prezenčné listiny zo 
zasadnutí komisie OZ." 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Návrh úpravu zásad odmeňovania členov komisií OZ vo Vojanoch 
Článok II bod 1 zásad: 
„Členom komisií OZ vo Vojanoch sa poskytuje mesačná paušálna odmena vo výške 2,66% 
z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR, násobená počtom zasadnutí komisie, na 
ktorých bol člen komisie prítomný, delená celkovým počtom zasadnutí komisie. Ak komisia za 
kalendárny rok nezasadala ani raz, nárok na odmenu členom komisie nevzniká. " 
Článok 11 nový bod 4: 
„Podkladom pre výpočet odmeny podľa bodu 1 Článku II. týchto zásad sú prezenčné listiny zo 
zasadnutí komisie OZ. " 
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Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
lllasovanie: za 5 /Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Lukáč / 

proti O, zdržal sa 1 /Kark / 

K bodu číslo 8 - Informácie o možnosti vypracovania žiadosti o NFP 

Starosta obce predložil poslancom informácie o možnosti vypracovania žiadostí o NFP - tvorí prílohu 
zápisnice. Obec má možnosť na podanie troch žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 
- Environmentálny fond - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania. Maximálna výška podpory na jeden projekt 200 tis. eur, výška spolufinancovania je 
minimálne 5%z celkových oprávnených nákladov projektu. Projekt má byť realizovaný od 1.1.2017 
do 31.10.2017. Na budovu Obecného úradu bol vypracovaný tepelnotechnický posudok, potrebné je 
vypracovať stavebný projekt. Na budovu Materskej školy okrem tepelnotechnického posudku je 
vypracovaný aj stavebný projekt. 
- Ministerstvo vnútra SR - Výstavbu/rekonštrukciu komunitných centier. Táto výzva ešte nie je 
vypísaná. V rámci tejto výzvy obec by mohla podať žiadosť na rekonštrukciu budovy tzv.Talpašová. 
- Ministerstvo hospodárstva SR- zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov, táto výzva bude 

vypísaný v druhom alebo treťom štvrťroku 2017. 

Kark- odkedy je účinné čo bolo v televízií , že netreba stavebný projekt iba zámer. 
Starosta obce - neplatí to na všetky výzvy, iba niektoré sú dvojkolové. 
Franko -pred podaním musíme dať prepracovať všetky projekty. Ďalšie náklady. 
Lukáč - musíme brať do úvahy aj to, že takéto výzvy budú iba do roku 2020, potom už nebudú 

dotácie. 
Hlavný kontrolór - ak obecné zastupiteľstvo chce vidieť zmluvu tak to musia pozrieť ešte pred 
podaním projektu. 
Starosta obce - treba vypísať a výberové konanie aj na projektanta. Každý poslanec je členom 
výberovej komisie, budú vidieť o čom je reč. A pred podpísaním zmluvy aj tak bude zasadať obecné 
zastupiteľstvo. Prepracovanie projektu stojí asi 15-20% vypracovania celého projektu. 
Tepelnotechnický posudok je vypracovaný aj na budovu MŠ ak na OÚ. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie informáciu o možnosti vypracovania žiadosti o NFP, 
OZ poveruje starostu obce vypracovaním žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu na zvýšenie 
energetickej účinnosti budovy Materskej školy vo Vojanoch. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

lllasovanie: za 6 /Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

Kark- Abel má peniaze na rómske občianske hliadky, prečo sa nezaoberáme s týmto? 

K bodu číslo 9 - Žiadosť zo dňa 29.12.2016 TTC Tigers, 07672 Vojany 144 o poskytnutie 
dotácie na rok 2017 

Starosta obce prečítal žiadosť zo dňa 29.12.2016 TTC Tigers Vojany o poskytnutie dotácie na rok 
2017 vo výške 2 500 eur. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
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OZ schvaľuje dotáciu pre TTC Tigers Vojany na rok 2017 vo výške 2 500 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

lllasovanie: za 4 /Béreš, Bračok, Jakub, Kark, / 
proti O, zdržal sa 2 /Lukáč, Franko/ 

Franko - žiada uviesť do zápisnice, že nie je proti poskytnutiu dotácie, je proti výške dotácie. 

K bodu číslo 10 - Žiadosť zo dňa 12.1.2017 Csemadok ZO Vojany o poskytnutie dotácie 
na rok 2017 

Starosta obce prečítal žiadosť zo dňa 12.1.2017 Csemadok ZO Vojany o poskytnutie dotácie na rok 

2017. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje dotáciu pre Csemadok ZO Vojany na rok 2017 vo výške 500 eur. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

lllasovanie: za 6 /Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Kark, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 11 - Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 

Predsedovia komisií nepredložili zápisnice. 

Jakub - teba kúpiť soľný posýpač za traktor. 
lllavný kontrolór - najprv sa musí stanoviť cena predpokladanej zákazky, treba vyžiadať tri cenové 

ponuku a na základe toho stanoviť cenu. Okrem toho obec má vypracovať plán verejného obstarávania 

na rok 2017 a internú smernicu na verejné obstarávanie, kde sa stanovia podmienky a na základe 

ktorej bude starosta postupovať. 

K bodu číslo 12 - Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
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