
• 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Voj any, konaného dňa 27.4.2017 o 16.00 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. 

• 
l 

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

, . . 
zap1sn1ce. 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 

" 4. Ziadosť zo dňa 6.4.2017 Karola Gyťireho, č.50, 07672 Vojany o vrátenie finančného 
príspevku 

5. Voľba hlavného kontrolóra Obce Vojany . 
6. Projekt: „ Športovo rekreačný areál - Detské ihrisko Vojany" _ 
7. Projekt: „ Odvedenie dažd'ových vôd Vojany- rekonštrukcia" 
8. VI. Vojanský festival mad'arskej národnostnej kultúry- Divadelné vystúpenia v roku 2017 

9. Protokol k záverečnému vyhodnoteniu plnenia podmienok zmluvy o pos~nutí podpory 
z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt: „ Nákup technológie na triedený 
odpad zber BRO v obci Vojany " 

1 O. Informácia o možnosti vypracovania žiadosti o NFP 
" 11. Ziadosť zo dňa 26.2.2017 o riešenie hroziaceho problému s neprispôsobivými občanmi 
v obci Vojany 

12. Správa hlavného kontrolóra zo dňa 16.2.2017 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
vo Vojanoch v roku 2016_ 

13. Záznam z kontroly hlavného kontrolóra zo dňa 19.1.2017 o kontrole finančného riadenia 
a finančnej kontroly a účtovných dokladov 3. štvrťroka 2016 

14. Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch 
.15. Dodatok č. 4 k VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany 
v 

16. Vykonanie kontroly DCOV 
17. Návrh na zloženie kultúrnej komisie pri OZ Vojany 
18. Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
19. Záver 

K bodu číslo 1-0tvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanec Marián Bračok 

ospravedlnil svoju neúčasť. Starosta obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 

uznášaniaschopné. 
Franko - navrhuje rozšíriť program zasadnutia o bod: Likvidácia starých šatní futbalovom ihrisku 

Béreš- navrhuje rozšíriť program o bod Rôzne 
. 
• 
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Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 27.4.2017 rozšírený 
o body: Likvidácia starých šatní na futbalovom ihrisku a Rôzne. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszony i / 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 2 - Vol'ba návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Zoltán Béreš a Gabriel Franko 

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

~ 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 

Franko prečítal vynesené uznesenia zo dňa 25.1.2017 od 1 po 13. 
Kark prečítal uznesenia vynesených zo dňa 7.3.2017 od 14 po 18 . 

• 
Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Plnenie uznesení zo dňa 25.1.2P1 7 a 7.3.2017 od 1po18. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

v 

K bodu číslo 4 - Ziadost' zo dňa 6.4.2017 Karola Gyiireho, č.50, 07672 Vojany o vrátenie 
finančného príspevku 

Starosta obce informoval poslancov, Karol Gyiire bol pozvaný na zasadnutie. Jeho žiadosť ..., . bola doručená poslancom pred zasadnutím OZ. Ziadosť tvorí ·prílohu zápisnice. 
Starosta obce požiadal pána Gyí.irea aby oboznámil poslancov so svojou žiadosťou. 
Gyiire - Smetiarske vozidlo pri bytovom dome poškodilo asfalt. Obyvatelia požiadali obec, aby 
opravila prístupovú cestu. Obec odpovedala, že nemá prostriedky na opravu, preto vlastníci bytov 
navrhli, že prispejú z bytového fondu na opravu cesty. Neskôr zistil, že v roku 2012 obec vynaložila 
prostriedky na opravu rigolov a chodníkov nad 100 tisíc eur. Preto napísal žiadosť o vrátenie 
finančného príspevku, lebo prístupová cesta je majetkom obce a obec financovala a aj financuje 
.opravy a rekonštrukcie svojho majetku. Okrem vlastníkov bytového domu, nikto iný neprispieval na 
bpravu miestnych komunikácií pred svojim domom. Pred podaním žiadosti konzultoval s bývalým 
hlavným kontrolórom, ktorý ešte v tom čase bol zamestnancom obce. 

Kark - mrzí ho to, že sa spomína uznesenie č. 121/2012 a nebolo priložené k materiálom a žiada, aby 
v budúcnosti v takých prípadoch bolo pripojené uznesenie a doručené poslancom. 
Starosta obce prečítal bod zo zápisnice zo zasadnutia OZ konaného dňa 3.7. 2012 a uznesenie č. 121, 
ktorým sa schvaľujú výdavky na spevnené plochy pri 6BJ vo výške do 6 OOO Eur. Vtedy vlastníci si 
mysleli, že pozemok je ich majetok, až neskôr sa zistilo, že pozemok pod prístupovou cestou je 
majetkom obce. 
JUDr. Szabó - podľa pán Gyiirea nebola snaha zo strany obce o opravu cesty, preto vlastníci navrhl~ 
že prispejú do opravy z fondu opráv. Neskôr bolo vyjasnené, že cesta je majetkom obce. dná sa 
o morálnu otázku, ak obec vykonáva opravy ciest v celej obci z vlastných prostriedkov, aj túto 
prístupovú cestu má opraviť. .. 
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Starosta obce - ak poslanci rozhodnú o vrátení finančných prostriedkov, obec môže vrátiť peniaze iba 
cez Mibyt s.r.o., ktorý je správcorn bytového domu, tak ako v roku 2012 bola faktúra vystavená 
Mi bytu. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje vrátenie združených prostriedkov vo výške 3000 eur pre Mibyt s.r.o. ktoré boli 

poskytnuté 14. 9. 2012 na opravu prístupovej plochy k bytovému domu súp. č. 5 O vo Voj anoch. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci DZ 

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

K bodu číslo 5 - Voľba hlavného kontrolóra Obce Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že nikto sa neprihlásil na funkciu hlavného kontrolóra. 

Kark- treba vypísať novú výzvu 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ konštatuje, že nikto nepodal prihlášku na funkciu hlavného kontrolóra v obci Voj any v termíne do 

6.4.2017. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci DZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyil 
' 

proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovat' 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 vol'by hlavného kontrolóra Obce 
Vojany na 28. september 2017o18:30 hodine. 
Funkcia hlavného kontrolóra je na funkčné obdobie od 01.10.2017 do 30.09.2023 a vykonáva sa 
v rozsahu 20% pracovného úväzku. 
Podrobnosti o podmienkach účasti na volôe 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 prax,e 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 14.9.2017 do 11.00 hodiny. Prihlášku je ... 
potrebné odovzdať na sekretariáte Obecného úradu Vojany, Vojany č. 72, PSC 076 72. 
Obálku je potrebné označiť: „Prihláška kandidáta na funkciu lzlavného kontrolóra Obce Voj any -

, v 

NEOTVARAT". 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci DZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyil 
proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 6 - Projekt: „ Sportovo rekreačný areál - Detské ihrisko Vojany " 

Starosta obce informoval poslancov, že obci bola schválená dotácia vo výške 1 O OOO eur na projekt: 
" „Sportovo rekreačný areál- detské ihrisko" z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Kark prečítal zápisnicu z vyhodnotenia ponúk zo dňa 11.4.2017 na predmet zákazky „ 
Športovo rekreačný areál - Detské ihrisko Vojany " . Ponuku odovzdali traja uchádzači, z ktorých 
úspešným sa stal: Jozef Hrabík ALL POR FOOD, Čierne Pole č. 95, 079 01 Čierne Pole 
s obstarávacou cenou 12 444 eur s DPH. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

al berie na vedomie list zo dňa 20.12.2016, Ministerstva vnútra SR o schválenej dotácie na projekt: „ 
Športovo rekreačny areál- detské ihrisko Vojany "vo výške 10 OOO EUR 

v 

bi berie na vedomie zápisnicu zo dňa 11. 04. 2O1 7 z vyhodnotenia ponúk zákazky: „ Sportovo rekreačný 
areál- detské ihrisko Vojany " 
c/ poveruje starostu obce s podpísaním Zmluvy o dielo s víťazom: Jozef Hrabík ALL FOR 

FOOD, Čierne Pole č. 95, 079 OJ Čierne Pole cena 12 444 eur s DPH 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 7 -Projekt: „ Odvodnenie dažd'ových vôd Vojany - rekonštrukcia" 
' 

Starosta obce predložil poslancom Rozhodnutie Miniserstva životného prostredia - Environmentálny 

fond o pridelení dotácie vo výške 40 OOO eur na Odvodnenie dažd'ových vôd Vojany - rekonštrukcia. 

Informoval poslancov, že celkové náklady na rekonštrukciu stavby sú 177 427 eur. V roku 2015 obec 

dostala dotáciu vo výške 100 OOO eur. Doteraz obec vynaložila na stavbu vrátane vlastných 

prostriedkov 105 OOO eur. Obec uzatvorila s firmou NOVICOM zmluvu o dielo na 139 140 eur. Na 

dokončenie tejto časti obec potrebuje 34 140 eur. Sú dve možnosti o ktorých má obecné zastupiteľstvo 

rozhodnúť: 

l . Dokončí sa táto časť stavby a obec vráti Environmentálnemu fondu 7 tisíc eur alebo 

2. Uskutoční sa verejné obstarávanie na časť Spevnené plochy ako doplnok stavby a použijeme 

7 OOO eur a obec ešte vloží vlastné prostriedky vo výške cca 30 OOO eur. Takto bude celá 

stavba dokončená. 

Jakub - má taký názor, že treba dokončiť stavbu, ked' sme ho začali. Má obec peniaze na dokončenie? 

Starosta obce - obec má dostatok finančných prostriedkov. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

· al berie na vedomie Rozhodnutie číslo: 1021964/BP2-75/17 ministra ŽP SR o poskytnutí 

podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt: „ Odvodnenie dažd'ových vôd 

Vojany - rekonštrukcia "vo výške 40 OOO Eur 

bi poveruje starostu obce s podpísani1n Zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie na projekt 

cl sclzval'uje realizáciu časti diela Odvedenie dažďových vôd rekonštrukcia - záchytný systém

spevnené plochy z prostriedkov obce v.sume 38 061,30 Eur vrátane DPH 

d) vypisuje verejnú súťaž na realizáciu časti diela Odvedenie dažďových vôd rekonštrukcia - záchytný 

systém- spevnené plochy Ing. Bajužíkovou 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 5 IBéreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyil 

proti O, zdržal sa O 
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K bodu číslo 8 - VI. Vojanský festival mad'arskej národnostnej kultúry - Divadelné vystúpenia 
v roku 2017 

Starosta obce informoval poslancov, že obci bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR vo výške 

3 OOO eur, z ktorých 1 OOO eur na prípravu a realizáciu VI. Vojanského festivalu mad'arskej 

národnostnej kultúry " a 2 OOO eur, a na usporiadanie dvoch divadelných predstavení národnostného 

divadla v roku 2017. 
Franko - podľa neho festival národnostnej kultúry treba usporiadať v inej forme ako doteraz, 
napríklad treba určiť dátum a zavolať iba jedného vystupujúceho ale poriadneho, aj ked' za vyššiu 
sumu. 
Jakub - ak každá malá obec vie usporiadať deň obce, tak aj mi sme schopní. Do konca mája treba 
zostaviť program a rozhodnúť ktorého mad'arského interpreta zavoláme. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

al schval'uje realizáciu akcie: Vl Vojanský festival národnostnej kultúry dňa 26. augusta 2017 

hl berie na vedomie list zo dňa 27.03.2017 Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

o poskytnutie dotácie na projekt: „ Vl. Vojanský festival národnostnej kultúry " vo výške 1 OOO 

eur, a na usporiadanie dvoch divadelných vystúpení národnostného divadla v roku 2017 vo výške 

2 OOO eur. 
c) ukladá kultúrnej komisií predložiť zápisnicu do 15.5.2017 návrh programu Vl Vojanského festivalu 

maďarskej národnostnej kultúry 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ ' 

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

K bodu číslo 9 - Protokol k záverečnému vyhodnoteniu plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí 
podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt: „ Nákup technológie na 
triedený odpad zber BRO v obci Vojany" 

Starosta obce predložil poslancom Protokol k záverečnému vyhodnoteniu plnenia podmienok zmluvy 

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt: „ Nákup technológie na 

triedený odpad zber BRO v obci Vojany " 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie Protokol číslo: Vl 57212017 k záverečnému vyhodnoteniu plnenia podmienok 

zmluvy a poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt: „ Nákup 

technológie na triedený odpad zber BRO v Obci Vojany "vo výške 65 OOO Eur 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci DZ 
Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 10 -Informácia o možnosti vypracovania žiadosti o NFP 

Starosta obce predložil poslancom Informácie o možnosti vypracovania žiadostí o nenávratné 

finančné príspevky formou dotácií. Tvorí prílohu zápisnice. 

1. Prevencia kriminality - Nové nočné kamery, infračervené presvietenie - poslanci nejednali 

o d'alšom rozširovaní kamerového systému. 

2. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Zateplenie budoyy obecného úradu 

s 
' 
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Starosta obce informoval poslancov, že sa nejedná iba o zateplenie budovy, ale ide o výmenu strechy, 
J 

elektrického vedenia a prípadne inštaláciu výťahu. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
a)OZ berie na vedomie informáciu o možnosti vypracovania žiadosti o NFP 
b) OZ schvaľuje vypracovanie a podanie projektu Zníženie energetickej náročnosti verejných budov -
MZP SR- Slovenská inovačná energetická agentúra- účel: Zateplenie obecného úradu. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

Franko - žiada starostu, aby priebežne informoval poslancov o stave projektu a o vynaložených 
1 

finančných prostriedkoch. 

3. Podpora rozvoja športu 2017 - nové multifunkčné ihrisko 
Starosta obce informoval poslancov, navrhuje postaviť multifunkčné ihrisko na pozemok, ktorý je vo 
vlastníctve pána Hrica pri autobusovej zastávke za mostom. Poslal list p . Hricovi, aby sa dohodli vo 
veci odkúpenia pozemku. 
Jakub - už nestihneme podať žiadosť, lebo do konca mája neodkúpime pozemok 
Starosta obce - je možné pripraviť žiadosť a podať a neskôr sa doplní žiadosť o list vlastníctva. 

4. Systém triedeného zberu komunálneho odpadu - zberný dvor 
Starosta obce informoval poslancov, že v rámci tejto výzvy obec môže žiadať dotáciu na rôzne účely 
napr. nákup zberných nádob, strojov, vozidiel, sanáciu nelegálnych skládok a vytvorenie zberného 
dvora. Obec v minulosti bola zaradená do spoločného projektu s okolitými obcami, ale tento projekt 
bol zrušený. Preto navrhuje podať žiadosť na vytvorenie zberného dvora pri kompostovisku. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ žiada starostu o zhromaždenie materiálu k projektu Systém triedeného zberu komunálneho odpadu 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 /Béreš, Jakub, Kark, Kaszonyi/ 
proti O, zdržal sa 1 Franko 

5. Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách 
Starosta obce informoval poslancov, že v rámci tejto výzvy je možné žiadať frnančné prostriedky na 
stavbu parkov, zelených prvkov ale aj na výstavbu a opravu zberných systémov na odpadovú 
a dažd'ovú vodu. Obec by mohla žiadať dotáciu na rekonštrukciu rigolov v obci. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ žiada starostu o zhromaždenie materiálu k projektu Zlepšenie environmentálnych aspektov 
v mestách - stavba parkov, výstavba oprava rigolov 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

v v 

6. Parkovisko pri MS a ZS 
Starosta obce informoval poslancov, že treba vypracovať projektovú dokumentáciu na spevnené 

v v 

plochy - parkovisko pri MS a ZS formou zatrávňovacích kociek. 
Jakub - ešte pri materskej škole chápe prečo je potrebné parkovisko, ale podľa neho pri zákla'C 
škole je dosť miest na parkovanie, preto parkujú pod stromami, aby nesvietilo slnko na auto. 

--r 
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Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
v v 

OZ schvaľuje vypracovanie P D na parkovisko pri MS a ZS. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 /Béreš, Franko, Jakub, Kaszonyi/ 
proti O, zdržal sa 1 /Kark / 

v 

K bodu číslo 11 - Ziadost' zo dňa 26.2.2017 o riešenie hroziaceho problému s neprispôsobivými 
občanmi v obci Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že nikto nebýva v tom dome, nie sú problémy s občanmi. Má 
také informácie, že majiteľ chce predať rodinný dom. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
v 

OZ berie na vedomie informácie Ziadosť zo dňa 26.2.2017 o riešenie hroziaceho problému 
s neprispôsobivými občanmi v obci Vojany 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 12 - Správa hlavného kontrolóra zo dňa 16.2.2017 o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra vo Vojanoch v roku 2016 

' 
Správa bola doručená poslancotn pred zasadnutím OZ a tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra zo dňa 16. 02.2017 o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra vo Vojanoch v roku 2016 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kar k, Kaszonyi/ 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 13 - Záznam z kontroly hlavného kontrolóra zo dňa 19.1.2017 o kontrole 
finančného riadenia a finančnej kontroly a účtovných dokladov 3. štvrt'roka 2016 

Správa bola doručená poslancom pred zasadnutím OZ a tvorí prílohu zápisnice. Kontrolou neboli 
zistené žiadne nedostatky. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
qz berie na vedomie Záznam z kontroly hlavného kontrolóra zo dňa 19.01.2017 o kontrole.finančného 
riadenia a.finančnej kontroly a účtovných dokladov 3. štvrťroka 2016 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

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

K bodu číslo 14 -Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch 

17.57 Lukáč sa dostavil na zasadnutie. 
JUDr. Szabó informoval poslancov o dvoch prebiehajúcich súdnych sporoch, v obidvoch prípadoch sa 
jedná o firmu ELTODO OSVETLENIE s.r.o. Košice. Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch 

v 
/ tvorí prílohu zápisnice. Dalšie pojednávanie sa uskutoční dňal5 . 5.2017 o 13.00 hod .. Právn~ 'stupca 
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obce prečítal závery z dvoch odborných vyjadrení znalcov k verejnému osvetleniu. Starosta obce 
požiadal Ing. Korpáša o vydanie správy k odborným vyjadreniam. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie Informácie o prebiehajúcich súdnych sporoch 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 15 - Dodatok č. 4 k VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na diet'a školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany 

Starosta obce informoval poslancov, že obecné zastupiteľstvo musí každý rok schváliť výšku dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia tj . Školského klubu pri CZŠ Vojany. Dôvodová 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ schvaľuje Dodatok č.4 k VZN Obce Vojany č.212010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany vo výške 94% tj. v rok 2017 vo výške 
18 742 eur. 

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

proti O, zdržal sa O 

v 

K bodu číslo 16 -Vykonanie kontroly DCOV 

Starosta obce informoval poslancov, že tento bod zaradil do programu na základe uznesenia poslancov 
v 

z roku 2016. Poslanci chcú vykonať d'alšiu kontrolu DCOV. 
Jakub - pred Roštášom stojí voda v rigoli treba s tým niečo robiť. 

" Starosta obce - netečie tam voda z DCOV ale zozadu je vyvedená voda priamo do rigolu. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: OZ 
OZ schvaľuje vykonanie kontroly DČOV, termín vykonania kontroly sa určí na najbližšom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 17 -Návrh na zloženie kultúrnej komisie pri OZ Vojany 

Predseda kultúrnej komisie oznámil poslancom, že kultúrna komisia zostáva v pôvodnom zložení. 
Starosta obce informoval predsedu, že komisie budú platené iba vtedy, ked' odovzdajú zápisnicu zo 
zasadnutia. 

K bodu číslo 18 - Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
Béreš - navrhuje rozšíriť športovú komisiu o zástupcu starostu obce, lebo chce, aby videl na čo sa 
použije dotácia poskytnutá z rozpočtu obce. 
Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ volí za člena športovej komisie pri OZ Ladislava Jakukba poslanca OZ. 
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Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 
Hl.asovanie: za 6 !Béreš, Franko, Kark, Kaszonyi, Lukáčl 

proti O, zdržal sa 1 /Jakubi 

K bodu číslo 19 - Likvidácia starých šatní 

Franko - navrhuje, aby sa zlikvidovali staré šatne na bývalom futbalovom ihrisku v čo najkratšom 

termíne. 

Starosta obce - ak predseda športovej komisie prinesie oznámenie, že elektrická 

odinštalovaná, ihned' môžeme začať s rozoberaním. 

Béreš - má úradný doklad o zrušení odberného miesta, prinesie na obecný úrad. 
,\ 

~ 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ žiada odstrániť staré šatne - unimobunky zo starého fatbalového ihriska do 15.5. 201 7. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hl.asovanie: za 6 /Béreš, Franko, Kark, Kaszonyi, Lukáč/ 
proti O, zdržal sa 1 /Jakubi 

K bodu číslo 20 - Rôzne 

• 

. . 
energia Je 

Béreš - pred dvoma mesiacmi bola reč o tom, že na starom futbalovom ihrisku sa urobí rybník 

v rozlohe 100 x 50 m pre obyvateľov obce Vojany. Treba objednať Caterpilár z EVO a ani pôdu 

netreba odniesť, urobí sa z nej malá hrádza. 

Kaszonyi - najprv treba odkúpiť pozemky 

Kark - najprv treba zistiť aká časť pozemku je vo vlastníctve obce 

Lukáč - čo je s prácou UoZ, bude v obci? 

Starosta obce - volajú z okolitých obcí, že. vo Vojanoch UoZ pracujú na riadnu pracovnú zmluvu, 

informoval sa na úrade práce na základe § 50j môžu pracovať nezamestnaný ak vyhovejú 

nasledovným podmienkam: vek do 25 alebo na 50 rokov, vedenie v evidencií nezamestnaných viac 

ako 1 rok a nemôžu mať iné ako základné vzdelanie. 

. v 

Jakub - treba objednať k traktoru radlicu na sneh a sypač soli . Dalej nie je spokojný s prácou 
v 

Bračeka, ako fungujú kamery v obci. Ziada, aby ku každej faktúre priložil zoznam kedy kontroloval 

kamerový systém. 

·K bodu číslo 21 - Záver 
· Starosta obce pod'akoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

~ +7. 
Zapisovatel'ka: Mária Fajdelová .. :P.J..... . ....... . 

Overovatelia zápisnice: Gabriel Franko . . .. . ............. .. ........ . 
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Stefan Czinke 
starosta obce 
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