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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupitel'stva Obce Vojany, konaného dňa 19.7.2017 o 8.00 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: 
l 

Poslanci obecného zastupiteľstva a prizvaní podľ~ prezenčnej listiny. 
• 

Prezenčná listina tvorí prílohu 
, . . 

zap1sn1ce. 

Program:· 

1. Otvorenie 
· · 2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení 
4. Informácie o mennom zozname UoZ 
5. Odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej na L V č. 185 ' 

6. Informácia o projekte: Systém triedeného zberu komunálneho odpadu - Kompostéry" 
v v 

7. Správa výberovej komisie - „Parkovisko pri MS a ZS Voj any" 
8. Záver 

K bodu číslo 1 - Otvorenie 
Starosta obce privítal príto1nných a informoval poslancov, že poslanec Béreš ospravedlnil 

svoju neúčasť. Starosta obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 

Starosta obce prečítal program rokovania a navrhuje rozšíriť program o bod: Vysporiadanie majetku 

pod budovou MŠ a ZŠ . 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 17.7.2017 rozšírený 
.... .... 

o bod Vysporiadanie majetku pod budovou MS a ZS 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 
masovanie: za 4 I Franko, Jakub, Kark, 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 hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Gabriel Franko a Ladislav Jakub. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 
ffiasovanie: za 4 /Franko, Jakub, Kark, Lukáč / 

proti O, zdržal sa O 

1 

• 

' 



• 

....... „ , 

K bodu číslo 3 - Informácia o n1ennom zozname UoZ 

Starosta obce informoval poslancov, že je možnosť zan1estnať uchádzačov o zamestnanie 

podľa §50j. Výška spolufinancovan ia zo strany obce je 20%. Na základe tohto paragrafu obec 
v 

zamestná l 4 uchádzačov, menný zoznam bol prejednaný na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Dalších 

dvoch uchádzačov môže obec zamestnať so spolufinancovaním 5%,tj. UPSVaR hradí 95o/o výdavkov 

obec 5%. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje zamestnanie UoZ na základe paragrafu 50j v počte 12 s 20% spolu.financovaním 

a dvoch s 5% spolufinancovaním. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 
' Hlasovanie: za 4 /Franko, Jakub, Kark, Lukáč / 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 5 - Odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 185 

Starosta obce informoval poslancov, že majiteľ pozemku (bývalé zberné suroviny) zapísanej 

na LV č. 185, Ján Hric bol oslovený so žiadosťou o odkúpenie pozemku. Odpoved' vlastníka bol 

poslanom doručený, majiteľ stanovil predajnú cenu na 5 Eur za m2. Na naše podmienky je tá cena 

veľmi vysoká, neakceptovateľná . Starosta obce navrhuje kúpnu cenu 2,20 Eur za m2 , ktorá je 

obvyklá cena v obci Vojany. , 
, 

Jakub - vlastník má pozdlžnosti voči obci? 

Starosta obce - cca 800 eur, tá by sa odpočítala z kúpnej ceny. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ poveruje starostu obce jednať s vlastníkom Jánom Hricom vo veci odkúpenia nehnuteľnosti 

zapísanej na L V č. 185. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 / Franko, Jakub, Kark, Lukáč / 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 6 - Informácia o projekte: Systém triedeného zberu komunálneho odpadu -

Kompostéry" 

Starosta obce informoval poslancov, že projekt bude podaný v rámci Združenia obcí Použia. 

Bude vypracovaný spoločný projekt pre 11 obcí. V obci Vojany je 172 obývaných domov, to znamená 

treba zabezpečiť 172 kompostérov. Spoluúčasť obce je 1192, 14 Eur + za vypracovanie projektu 

a podanie žiadosti 216 Eur, spolu 1 409,14 Eur. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ a) schvaľuje podanie projektu: "Systém triedeného zberu komunálneho odpadu - Kompostéry" 

v rámci Združenia obcí Použia 
b) schvaľuje spolu.financovanie projektu: "Systém triedeného zberu komunálneho odpadu -

Kompostéry" vo výške 1 409, 14 Eur. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 /Franko, Jakub, Kark, Lukáč / 

proti O, zdržal sa O 
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v v K bodu číslo 7 - Správa výberovej komisie - „Parkovisko pri MS a ZS Vojany" 

Predseda výberovej komisie prečítal zápisnicu z vyhodnotenia cenových ponúk na predmet 
zákazky: „Obec Voj any - Parkoviská". Prihlásili sa 3 uchádzači, jediným kritériom bol najnižšia cena. , 
Uspešným uchádzačom sa stal firma LENOL SK s.r.o., Centrum II 1814/7, Veľké Kapušany 
s obstarávacou cenou 45 683,47 Eur. , 
Jakub - treba rozšíriť projekt o betónový stlp a neónové osvetlen ie. 
Franko - k čerpačke treba dať jedného človeka, ktorý bude zodpovedný za prevádzku. 

Jakub - navrhuje predať rodinný dom vo vlastníctve obce s.č. 87 
Franko - bolo schválené, že bude na tom dome vykonaná rekonštrukcia, bol vypracovaný aj projekt 
alebo štúdia. 

Starosta obce daľhlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ a) berie na vedomie správu výberovej komisie zo dňa 17. 7.2017 z vyhodnotenia cenových ponúk 
na predmet zákazky: „ Obec Voj any - Parkoviská " 

b) Poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom LENOL SK s.r.o. , 
Centrum II 181417, Velké Kapušany s obstarávacou cenou 45 683,47 Eur. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 4 /Franko, Jakub, Kark, Lukáč / 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8 - Vysporiadanie pozemkov SPF 

' 

.., .., 
Starosta obce informoval poslancov, že pozemky pod budovou MS a ZS sú vo vlastníctve 

Slovenskej republiky, terazje možnosť vysporiadať tieto pozemky formou delimitácie. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
a) schvaľuje podanie žiadosti na SP F ohľadom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov na 
parcelách E-KN č. 126,128,129,130a131 z majetku SR do vlastníctva obce Vojany 
b) poveruje starostu obce podaním žiadosti na SP F ohľadom majetkoprávneho vysporiadania 
pozemkov na parcelách E-KN č. 126, 128, 129, 130 a 131 z majetku SR do vlastníctva obce Voj any. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

masovanie: za 4 /Franko, Jakub, Kark, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 9 - Menšie obecné poriadkové služby 

Starosta obce informoval poslancov, že uznesenie č. 54 zo dňa 13.6.2017 je potrebné doplniť 
· o jednu vetu, že ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce. Starosta obce navrhuje 
zrušiť uznesenie č. č. 54 zo dňa 13 .6.2017 a prijať d'alšie uznesenie s novým znením. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ ruší uznesenie č. 54 zo dňa 13.6.201. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

masovanie: za 4 /Franko, Jakub, Karle, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
a) schvaľuje podanie žiadosti o .finančný príspevok na projekt s názvom: Menšie obecné poriadkové 
služby Vojany v rámci Výzvy na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej 
služby v obciach č. OPLZ-P05-2017-l. Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce. 
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b) súhlasí so spolufinancovaním projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov. 
c) súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 
medzi celkovýn'li výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

Iilasovanie: za 4 /Franko, Jakub, Kark, Lukáč / 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 1 O - Záver 

Starosta obce pod'akoval príton1ným za účasť a zasadnutie ukončil. 
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