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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

, 
ZAPISNICA 

Zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 13.'6.2017 o 7.30 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 

, . . 
zap1sn1ce. 

Program: 

1 . Otvorenie ' .. 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Výzva na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v 

obciach , 
4. Záver 

K bodu číslo 1 - Otvorenie . l 

Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanoo- Gabriel--- Franko 
ospravedlnil svoju neúčasť. Starosta obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 

uznášaniaschopné. Starosta obce prečítal program rokovania. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 52 
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 13.6.2017 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 6 /Béreš, Bračok, 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 hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 53 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Attila Lukáč a Ferdinánd Kaszonyi. 

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

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 - Výzva na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej 
poriadkovej služby v obciach 

Starosta obce informoval poslancov o vyhlásenej výzve na podporu komplexného 
poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK - Ministerstva 
vnútra č. OPLZ-POS-2017-1. V rámci projektu obec môže žiadať o fmančný príspevok na zriadenie 
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miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Termín podávania žiadosti: 14.6.2017. Obec môže 
prijať 4 za1nestnancov na plný úväzok alebo 8 zamestnancov na polovičný úväzok. On navrhuje prijať 
štyroch zamestnancov na plný úväzok. Zamestnanci musia mať aspoň základnú školu a čistý register 
trestov. Jednotková cena na 1 pracovné miesto MOPS je 560,03 Eur. Výška podpory na jedného 
zamestnanca je 532,03 Eur, spolufinancovanie obce je vo výške 5%. 
Prehľad podstatných náležitostí stanovených výzvou tvorí prílohu zápisnice. 

Lu káč - má také informácie, že mus ia mať splnenú 1 O ročnú povinnú školskú dochádzku. 
Béreš - 415 Eur dostanú netto? 
Ekonómka - nie j e to hrubá mzda vo výške minimálnej mzdy. 
Starosta obce - zamestnanci musia vedieť čítať a písať, ovládať slovenský a mad'arský jazyk. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 54 
oz 
a) schvaľuje podanie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom: Menšie obecné poriadkové 
služby Vojany v rán1ci Výzvy na podporu kon1plexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej 
služby v obciach č. OPLZ-P05-2017-l. 
b) súhlasí so spolufinancovanbn projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov. 
c) súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 
medzi celkovýn1i výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 6 poslanci OZ 

masovanie: za 6 /Béreš, Bračok, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O , 

K bodu číslo 4 - Záver 
Starosta obce pod'akoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
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