Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 15. júna 2016
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny








Borov Vincent, Ing
Jeňo Dušan
Kolody Lukáš
Konečný Martin, Ing.
Kopečková Marta
Pencák Michal, Mgr.
Ujhely František

Ospravedlnení: - Vilus Marián, Jozef Bajus
Verejnosť: Viera Čopáková, Mariana Vaňová, Žaneta Chromá, Denisa Tokárová, Radovan Tokár

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 9. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Interpelácia poslancov
Kontrola uznesení
Záverečný účet Obce Vojčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 - prerokovanie
Návrh – Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 - prerokovanie
Návrh – Dodatok č.1 k VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc v obci Vojčice - prerokovanie
Návrh – Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách voľného času
a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice - prerokovanie
Návrh – VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Vojčice - prerokovanie
Vyhodnotenie zámeru predať majetok obce Vojčice + Kúpna zmluva VSD, a.s., Košice prerokovanie
Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti, Viera Čopáková, Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o prenájom obecného rodinného domu, Ivana Daniová, Vojčice – prerokovanie
Rekonštrukcia obecného rozhlasu – prerokovanie
Rekonštrukcia oplotenia na obecnom cintoríne - prerokovanie
Oprava strechy na kaštieli - prerokovanie
Inštalácia klimatizácie v kultúrnom dome - prerokovanie
Žiadosť o usporiadanie akcie „Deň detí“ - Radovan Tokár, Alcala, Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o usporiadanie akcie „Pouličný turnaj vo futbale“ - Radovan Tokár, Alcala, Vojčice
- prerokovanie
Žiadosť o usporiadanie akcie „Hudobný festival“ Radovan Tokár, Acala, Vojčice - prerokovanie
Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
Rôzne
Diskusia
Návrh na schválenie uznesení
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 8. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Starosta obce privítal prítomných poslancov na 9. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že

z 9 poslancov OZ je prítomných 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať
sa. Starosta navrhol vypustiť z programu bod 11 z dôvodu, že po obhliadke nehnuteľnosti na ul. Letná
bolo zistené narušenie statiky domu. Obec prizve statika na obhliadku a v prípade, že statik vydá pokyn
na odstránenie budovy, budova bude zbúraná. Dočasný nájomca sa presťahuje do druhej budovy na tomto
pozemku. Obec kvôli narušenej statike do uvedenej nehnuteľnosti neumiestni ďalších nájomníkov
s deťmi, pretože by došlo k ohrozeniu života a zdravia. Ďalej starosta navrhol vypustiť z programu body
16,17,18 z dôvodu, že na predchádzajúcich zastupiteľstvách bolo dohodnuté, že takéto akcie organizuje
obec a ostatní záujemcovia môžu na týchto akciách participovať. Takéto akcie by mali byť vopred
prekonzultované s vedením obce. Takéto akcie obec poriada pre všetkých občanov, ale hlavne pre tých
ktorí majú splnené všetky pohľadávky voči obci. Týka sa to hlavne platenia TKO. Poslanci s
vypustením uvedených bodov súhlasili a pozmenený program rokovania obecného zastupiteľstva
schválili.
Hlasovanie poslancov za pozmenený program rokovania OZ obce Vojčice.
Za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Schválený pozmenený program rokovania obecného zastupiteľstva:
1.
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 9. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2.
Interpelácia poslancov
3.
Kontrola uznesení
4.
Záverečný účet Obce Vojčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 - prerokovanie
5.
Návrh – Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 - prerokovanie
6.
Návrh – Dodatok č.1 k VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc v obci Vojčice - prerokovanie
7.
Návrh – Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách voľného času
a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice - prerokovanie
8.
Návrh – VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Vojčice - prerokovanie
9. Vyhodnotenie zámeru predať majetok obce Vojčice + Kúpna zmluva VSD, a.s., Košice prerokovanie
10. Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti, Viera Čopáková, Vojčice - prerokovanie
11. Rekonštrukcia obecného rozhlasu – prerokovanie
12. Rekonštrukcia oplotenia na obecnom cintoríne - prerokovanie
13. Oprava strechy na kaštieli - prerokovanie
14. Inštalácia klimatizácie v kultúrnom dome - prerokovanie
15. Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na schválenie uznesení
19. Záver
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli určení a schválení:
- František Ujhely
- Marta Kopečková
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Za zapisovateľa bola určená:
- Iveta Popovičová
Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Dušan Jeňo
- Lukáš Kolody
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0

K bodu 2: Interpelácia poslancov
Ako prvý o slovo požiadal poslanec František Ujhely:
 Bol som zastavený nemenovanou pani s otázkou čo sa robí na cintoríne a ja som nevedel
odpovedať, keďže na zasadnutiach sme to vôbec neprejednávali. Starosta obce odpovedal, čo sa
týka cintorína tlačil nás čas, bolo potrebné poriešiť umiestnenie veľkého množstva stavebnej sute,
ktorá vznikla pri rekonštrukcii oplotenia cintorína na ul. Staničná, jej vývoz je veľmi nákladný, z
toho dôvodu som pristúpil k uvedenému riešeniu, aby sa táto použila ako spevnenie pod chodník,
ktorý sa bude realizovať v blízkej dobe. V budúcnosti je potrebné zvážiť či by nebolo vhodné
zrekonštrukovať oplotenie cintorína aj z Hlavnej ulice
 Spomínal si, že sa budú vyberať žľaby na ul. M.R. Štefánika. Som toho názoru, že to nie je dobré
riešenie. Starosta odpovedal. Žľaby, ktoré sa vyberú na ul. M.R.Štefánika by sa použili na ul.
Horovskej. Na ul. M.R.Štefánika je potrebné použiť hlbšie žľaby, aby sa vedela spevniť jedna
strana žľabu, na ktorú pôjde obrubník a položí sa chodník zo zámkovej dlažby.
 Aká je situácia ohľadom vodovodu a kanalizácie. Starosta odpovedal, v jednaní s VVS a.s. som
stále, riešime teraz zmenu projektu pred dokončením, aby sme sa vedeli napojiť pred obcou
Milhostov na čističku odpadových vôd. Poslanci dostanú v najbližšej dobe zmluvy o budúcej
zmluve pre občanov obce, aby sa zistilo, na ktorej ulici sa chce pripojiť čo najviac domácnosti a
podľa toho by sa malo pokračovať vo výstavbe kanalizácie a vodovodu. Zo strany VVS a.s. bola
prisľúbená pomoc pri realizácii kanalizácie a vodovodu v obci. V októbri obec opakovane podá
žiadosť o dotáciu na Enviromentálny fond.
 Počul som, že v obci je umyvárka v obci, nič o tom neviem, myslím si, že zastupiteľstvo by o tom
malo vedieť. Odpovedal starosta obce, o umyvárke viem, podnikateľ prevádzkujúci prevádzku
umyvárky má všetky potrebné povolenia.
Dušan Jeňo:
 Ja som tiež nevedel o tom, čo sa robí na cintoríne, bolo by dobré, aby sme boli v budúcnosti
informovaní.
 Blíži sa žatva, cesta na Staničnej ulici je už teraz popraskaná, navrhujem osloviť p. Štefanka a
rokovať o použití alternatívnych poľných ciest
Pencák Michal:
 Ak sa vyberú žľaby na ul. M.R.Štefánika budú sa dávať zároveň aj na ul. Horovská aj na ul. M.R.
Štefánika. Starosta odpovedal, všetko by sa malo robiť postupne, naši aktivační pracovníci by
mali vyberať žľaby a aj pokladať zámkovú dlažbu na chodníky. Budeme sa snažiť urobiť to s čo
najnižšími nákladmi.
K bodu 3: Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení na vedomie.
Uznesenie č. 135/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
K bodu 4: Záverečný účet Obce Vojčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 – prerokovania
Záverečný účet Obce Vojčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 vypracovala ekonómka obce p.
Adriána Dziaková, ktorý bol po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Hlavná
kontrolórka obce p. Ingrid Grimlingová v svojom stanovisku k Záverečnému účtu odporučila obecnému
zastupiteľstvu aby ho schválili bez výhrad. Poslanci Záverečný účet obdržali v písomnej forme, schválili
ho bez výhrad a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 136/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
b)schvaľuje

Záverečný účet Obce Vojčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
c) schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenie na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 692,05 EUR
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 5: Návrh – Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 - prerokovanie
Návrh – Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 bol po dobu 15 dní zverejnený
na úradnej tabuli obce a webovej stránke na pripomienkovanie. Zo strany poslancov k návrhu plánu
neboli vznesené žiadne pozmeňujúce pripomienky.
Poslanci Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok obdržali v písomnej forme a vzali ho
na vedomie. Návrh tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Uznesenie č. 137/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
K bodu 6: Návrh – Dodatok č.1 k VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc v obci Vojčice -prerokovanie
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc v obci Vojčice bol po dobu 15 dní zverejnený
na webovej stránke obce a úradnej tabuli k pripomienkovaniu. Zo strany občanov a poslancov neboli k
návrhu vznesené žiadne pozmeňujúce pripomienky. Poslanci návrh obdržali v písomnej forme, schválili
ho a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 138/2016
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc v obci Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 7: Návrh – Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách voľného
času a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice – prerokovanie
Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2013 bol po dobu 15 dní zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli
obce na pripomienkovanie. Zo strany Slovenskej regionálnej spoločnosti, o.z., Bratislava bola písomne
obci doručená námietka k VZN obce Vojčice č. 2/2013, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice. Obec
námietku akceptovala a zapracovala do Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 2/2013. Dodatok č. 1/2016 k VZN
č. 2/2013 a námietku poslanci obdržali v písomnej forme. Poslanci pozmenený Dodatok č. 1/2016
k VZN č. 2/2013 schválili.
Uznesenie č. 139/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v školách
a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách voľného času a Základných umeleckých
školách za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice
Hlasovanie poslancov: za:7 proti: 0 zdržalo sa:0
K bodu 8: Návrh – VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Vojčice - prerokovanie
Návrh – VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Vojčice bol po dobu 15 dní zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli obce na
pripomienkovanie. Zo strany občanov a poslancov neboli k návrhu VZN č. 3/2016 vznesené žiadne
pripomienky. Poslanci návrh obdržali v písomnej forme, je prílohou zápisnice a schválili ho.

Uznesenie č. 140/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 9: Vyhodnotenie zámeru predať majetok obce Vojčice + Kúpna zmluva VSD, a.s., Košice prerokovanie
Obec zverejnila zámer na odpredaj obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý bol po
dobu 15 dní zverejnený na úradných tabuliach a webovej stránke obce. Jedná sa o pozemok parcela
registra C KN, parcela č. 1063/2, LV č. 1218, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, kat. územie
Vojčice o výmere 12 m2 za 55 EUR, na ktorej je umiestnená stavba blokovej trafostanice s jej
príslušenstvom.
Poslanci uvedený predaj schválili a odsúhlasili kúpnu zmluvu č. 0159/3030/2016 na odkúpenie
(odčlenenie) obecného pozemku parcela registra C KN, parcela č. 1063/2, LV č. 1218, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, kat. územie Vojčice o výmere 12 m 2 za 55 EUR pre VSD, Mlynská 31,
Košice. Kópia Kúpnej zmluvy tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 141/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
predaj majetku parcela registra C KN, parcela č. 1063/2, LV č. 1218, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, kat. územie Vojčice o výmere 12 m2 za 55 EUR pre VSD, Mlynská 31, Košice a kúpnu
zmluvu č. 0159/3030/2016 na odkúpenie (odčlenenie) obecného pozemku parcela registra C KN, parcela
č. 1063/2, LV č. 1218, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, kat. územie Vojčice o výmere 12 m2
za 55 EUR pre VSD a.s., Mlynská 31, Košice
Hlasovanie poslancov: za:7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 10: Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti, Viera Čopáková, Vojčice – Žiadosť o
schválenie otváracích hodín - prerokovanie
Pani Viera Čopáková písomne podala Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti. Predmetom
činnosti je prevádzka Baru Elixír u Dušana, ktorá je umiestnená v NS Vojčice. Majiteľom časti budovy
NS je p. Michal Záhorský, Milhostov. K žiadosti doložila osvedčenie o živnostenskom oprávnení a
Zmluvu o nájme nebytových priestorov a služieb s tým spojených. K žiadosti p. Viera Čopáková doložila
aj Žiadosť o schválenie otváracích hodín v Bare Elixír u Dušana a usporiadanie tanečnej zábavy raz
mesačne. Poslanci žiadosti obdržali v písomnej forme a sú prílohou zápisnice. Poslanci sa dohodli na
schválení podnikateľskej činnosti. Otváracie hodiny schválili na dobu určitú do najbližšieho zasadnutia
OZ, na ktorom bude v prípade nejakých sťažností zo strany občanov opätovne prerokované. Čo sa týka
usporiadania tanečnej zábavy raz mesačne, uvedené poslanci neschválil. Žiadosť je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 142/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
podnikateľskú činnosť pre p. Vieru Čopákovú na prevádzku: Bar Elixír u Dušana, Hlavná 50, 076 22
Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 143/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
otváracie hodiny v Bare Elixír u Dušana, Hlavná 50, 076 22 Vojčice na dobu určitú do najbližšieho
zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: za: 6 – Kopečková, Ujhely, Jeňo, Konečný, Kolody, Pencák proti: 1 Borov zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 144/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
neschvaľuje
uskutočňovanie tanečnej zábavy raz mesačne pre p. Vieru Čopákovú na prevádzku: Bar Elixír u Dušana,
Hlavná 50, 076 22 Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
11: Rekonštrukcia obecného rozhlasu – prerokovanie
Starosta obec informoval poslancov, že pri rekonštrukcií obecného osvetlenia sa demontoval obecný
rozhlas, ktorý bol napojený na staré osvetlenie. V súčasnej dobe je obec bez rozhlasu a z tohto dôvodu je
potrebné pristúpiť na rekonštrukciu obecného rozhlasu. Starosta oslovil niekoľko firiem, ktoré sa
zaoberajú montovaním obecných rozhlasov. Poslanci rekonštrukciu obecného rozhlasu zobrali na
vedomie.
Uznesenie č. 145/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
berie na vedomie
rekonštrukciu obecného rozhlasu v obci
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 12: Rekonštrukcia oplotenia na obecnom cintoríne – prerokovanie
Starosta požiadal poslancov o schválenie rekonštrukcie nového oplotenia na miestnom cintoríne. Jedná sa
o betónové oplotenie, ktoré zamestnanci obce vyrobia a osadia svojpomocne. Niektoré práce bude
potrebné riešiť dodávateľským spôsobom. Poslanci rekonštrukciu oplotenia na obecnom cintoríne
schválili.
Uznesenie č. 146/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
rekonštrukciu oplotenia na obecnom cintoríne
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 13: Oprava strechy na kaštieli - prerokovanie
Ako dobre viete obec obdržala účelovú dotáciu na základe uznesenia vlády SR 15000,- € na výmenu
okien, dverí a rekonštrukciu fasády na budove kaštieľa. Je preto nutné na kaštieli opraviť strechu, aby
nedošlo znehodnoteniu novozrealizovanej rekonštrukcie. Strecha na kaštieli nutne potrebuje opravu,
nakoľko bola otvorená a celá fólia pod škridľou je potrhaná. Bude potrebné celú krytinu demontovať,
opraviť poškodené časti krovu, dať novú fóliu a naspäť inštalovať demontovanú krytinu. Poslanci opravu
strechy na kaštieli schválili.
Uznesenie č. 147/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
opravu strechy na kaštieli
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 14. Inštalácia klimatizácie v kultúrnom dome - prerokovanie
Počas letného obdobia v kultúrnom dome sú nevyhovujúce podmienky na organizovanie rôznych
spoločenských akcií z dôvodu vysokých teplôt. Preto chce obec v kultúrnom dome v miestnostiach
(svadobka, špajza) inštalovať klimatizáciu. Poslanci uvedenú inštaláciu klimatizácie schválili.
Uznesenie č. 148/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje

inštaláciu klimatizácie v kultúrnom dome Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 15: Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
V súvislosti so schválením rekonštrukcie oplotenia cintorína, inštalovanie klimatizácie a opravy strechy
na budove kaštieľa ako aj inými zmenami je potrebné schváliť rozpočtové opatrenie č. 4/2016, ktoré
tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Poslanci uvedené rozpočtové opatrenie schválili.
Uznesenie č. 149/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 16: Rôzne
Starosta obce informoval, že obec pristúpi k realizácii nových autobusových zastávok. Budú sa robiť z
betónových plotových dielcov.
Obec Vojčice o mesiac končí splácanie 1 úveru zo ŠFRB. V mesiaci júl začína obec splácať minicipálny
úver, obec vyrokovala zníženie úrokovej sadzby zo 7 % na 3 % v Prima banke a.s. Úver bolo nutné začať
splácať, keďže lehota na jeho splatenie končí v roku 2018.
Čo sa týka realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci blížime sa k finálnej fáze, česká bola v
nočných hodinách zamerať jednotlivé svetlá, odstránia sa zistené poruchy a tak bude verejné svetlo
odovzdané do užívania.
V obci stále narastá počet čiernych skládok, aj napriek tomu, že obec zabezpečuje vývoz TKO a všetkých
druhov odpadov (plasty, papier, sklo,....) Obec je následne povinná uvedené čierne skládky na svoje
náklady odstrániť. Týmto apelujem na Vás, aby ste občanov obce upozorňovali na porušovania zákona
vytváraním čiernych skládok. V týchto dňoch vyšla výzva na odstránenie čiernych skládok, do ktorej sa
obec určite zapojí.
Čo sa týka realizácie zberného dvora, momentálne obec čaká na 2. kolo výziev, keďže bolo obci
oznámené, že v 1. kolo boli prostriedky vyčerpané. Výzva by mala byť vypísaná do cca 2 mesiacov. Obec
dá vypracovať projekt a samozrejme sa do výzvy zapojí.
Dňa 14.6.2016 obec podala žiadosť na výstavbu novej materskej školy s kapacitou pre 120 detí.
Ako starosta obce som pristúpil k realizácii opatrenia, z dôvodu množiacich sa sťažností od občanov obce
na neprimeraný hluk pri akciách, ktoré sa konajú v kultúrnom dome po 22:00 hod. V zmysle schváleného
VZN takéto akcie majú končiť o 24:00 hod a v tomto časovom horizonte bude nájomcom vypnutý
elektrický prúd zo zásuviek, takže po 24,00 už bude kľud a účastníci sa rozídu.
K bodu 16: Diskusia
P. Ujhely sa pýtal, ako pokračujú práce na rekonštrukcii miestnosti pre občanov obce v budove pošty.
Starosta odpovedal, že pracovník aktivačnej činnosti, ktorý mal tieto stavebné práce uskutočniť je
momentálne práceneschopný. Po jeho uzdravení sa v prácach bude pokračovať.
K bodu 18: Návrh na schválenie uznesení
Návrh na schválenie uznesení z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal poslanec .
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 19: Záver
Na záver 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce prítomným poslancom a občanom obce
poďakoval im za ich účasť a zároveň ich pozval na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ:
Iveta Popovičová

Overovatelia zápisnice:
Dušan Jeňo
Lukáš Kolody

Uznesenie č. 135/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 3: Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia
Vojčice, 15.06.2016

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 136/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 4:

Záverečný účet Obce Vojčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 – prerokovania

Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
b)schvaľuje
Záverečný účet Obce Vojčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
c) schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenie na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 692,05 EUR
Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 137/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 5: Návrh – Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 138/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 6: Návrh – Dodatok č.1 k VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc v obci Vojčice -prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc v obci Vojčice
Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 139/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 7: Návrh – Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách voľného
času a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v školách
a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách voľného času a Základných umeleckých
školách za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice
Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 140/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 8: Návrh – VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vojčice

Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 141/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 9: Vyhodnotenie zámeru predať majetok obce Vojčice + Kúpna zmluva VSD, a.s., Košice prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
predaj majetku parcela registra C KN, parcela č. 1063/2, LV č. 1218, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, kat. územie Vojčice o výmere 12 m2 za 55 EUR pre VSD, Mlynská 31, Košice a kúpnu
zmluvu č. 0159/3030/2016 na odkúpenie (odčlenenie) obecného pozemku parcela registra C KN, parcela
č. 1063/2, LV č. 1218, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, kat. územie Vojčice o výmere 12 m2
za 55 EUR pre VSD, Mlynská 31, Košice
Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral –Varga
starosta obce

Uznesenie č. 142/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 10: Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti, Viera Čopáková, Vojčice – Žiadosť o
schválenie otváracích hodín - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
podnikateľskú činnosť pre p. Vieru Čopákovú na prevádzku: Bar Elixír u Dušana, Hlavná 50, 076 22
Vojčice
Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral –Varga
starosta obce

Uznesenie č. 143/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 10: Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti, Viera Čopáková, Vojčice – Žiadosť o
schválenie otváracích hodín - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
otváracie hodiny v Bare Elixír u Dušana, Hlavná 50, 076 22 Vojčice na dobu určitú do najbližšieho
zasadnutia OZ
Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral –Varga
starosta obce

Uznesenie č. 144/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 10: Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti, Viera Čopáková, Vojčice – Žiadosť o
schválenie otváracích hodín - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
neschvaľuje
uskutočňovanie tanečnej zábavy raz mesačne pre p. Vieru Čopákovú na prevádzku: Bar Elixír u Dušana,
Hlavná 50, 076 22 Vojčice
Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 145/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
11: Rekonštrukcia obecného rozhlasu – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
berie na vedomie
rekonštrukciu obecného rozhlasu v obci
Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 146/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 12: Rekonštrukcia oplotenia na obecnom cintoríne - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
rekonštrukciu oplotenia na obecnom cintoríne
Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 147/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 13: Oprava strechy na kaštieli - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
opravu strechy na kaštieli
Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 148/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 14: Inštalácia klimatizácie v kultúrnom dome - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
inštaláciu klimatizácie v kultúrnom dome Vojčice
Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 149/2016
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 15. júna 2016
K bodu 15: Rozpočtové opatrenie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
Vojčice, 15.06.2016
Mgr. Vlastimil Kiral –Varga
starosta obce

