Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 20. júla 2016
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny









Bajus Jozef
Borov Vincent, Ing
Jeňo Dušan
Konečný Martin, Ing.
Kopečková Marta
Pencák Michal, Mgr.
Ujhely František
Vilus Marián

Ospravedlnený: - Lukáš Kolody
Verejnosť: Ladislav Bodnár, Július Urban

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 10. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Interpelácia poslancov
Kontrola uznesení
Doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok názov projektu: Vybudovanie nového
predškolského zariadenia v obci Vojčice“ - prerokovanie
Rôzne
Diskusia
Návrh na schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 10. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Starosta obce privítal prítomných poslancov na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že
z 9 poslancov OZ je prítomných 8 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať.
Poslanci program rokovania schválili.
Hlasovanie poslancov za pozmenený program rokovania OZ obce Vojčice.
Za: 8 proti: 0 zdržalo sa: 0
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli určení a schválení:
- Jozef Bajus
- František Ujhely
Hlasovanie poslancov: za: 8 proti: 0 zdržalo sa: 0
Za zapisovateľa bola určená:
 Iveta Popovičová
Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Marta Kopečková
- Michal Pencák
Hlasovanie poslancov: za: 8 proti: 0 zdržalo sa: 0

K bodu 2: Interpelácia poslancov
Ako prvý o slovo požiadal Dušan Jeňo:
 Ako to vyzerá s klimatizáciou v kultúrnom dome?
Starosta:
 Je to v štádiu rozpracovania. Obec dala vypracovať projekt.
Vincent Borov:
 Ako to vyzerá s rekonštrukciou Ulici Ľ. Štúra – nová cesta + chodníky?
Starosta:
 Tento rok určite sa rekonštrukcia na tejto ulici neuskutočni. Obec má rozpracovaných niekoľko
akcií a tiež už bola podaná žiadosť na výstavbu novej Materskej školy, kde obec musí
spolufinancovať projekt min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo nie je zanedbateľná
suma.
František Ujhely:
 Na telocvični preteká strecha a pýtam sa p. starosta, koľko by stál projekt na strechu? Ak by bol
projekt spracovaný beriem si na starosť túto akciu.
Starosta:
 O tom to probléme viem. Zateká malá ale aj veľká telocvičňa. V spolupráci s p. riaditeľkou ZŠ
Mgr. Monikou Melkovou uvažujeme podať žiadosť na rekonštrukciu strechy. Pokiaľ viem cenu
projektu projektanti počítajú z celkovej ceny stavby.
K bodu 3: Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení na vedomie.
Uznesenie č. 150/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
K bodu 4: Doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok názov projektu: Vybudovanie
nového predškolského zariadenia v obci Vojčice“ - prerokovanie
Obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavu novej materskej školy. Implementačná
agentúra Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít obci písomne zaslala Výzvu na doplnenie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na stavbu „Vybudovanie nového predškolského zariadenia
v obci Vojčice“ a doplnenie uznesenia, že obec súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených
výdavkov, ktoré vzniknú počas realizácie projektu a to vzniknuté neoprávnené výdavky spočívajúce v
rozdiele medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. Poslanci
navrhované doplnenie uznesenia schválili.
Uznesenie č. 151/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
súhlasí
s podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b,
názov projektu: Vybudovanie nového predškolského zariadenia v obci Vojčice, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
súhlasí
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
súhlasí
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú počas realizácie projektu a to
vzniknuté neoprávnené výdavky spočívajúce v rozdiele medzi celkovými výdavkami projektu a
celkovými oprávnenými výdavkami projektu
Hlasovanie poslancov: za: 8 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 5: Rôzne
 obec uvažuje o výstavbe nových betónových autobusových zástavok

 podanie žiadosti na odstránenie nelegálnych skládok
K bodu 6: Diskusia
Starosta obce – ako ste si všimli na oplotení cintorína sa pracuje. Stĺpy sa zabetónovali po celej dĺžke na
Staničnej ulici. Dielce na oplotenie sú hotové a v priebehu ďalšieho týždňa sa dokončí. Potom sa začne s
pokládkou zámkovej dlažby na parkovisku a chodníka vo vnútri cintorína. Pýtam sa na váš názor, či je
potrebné aby vstupná bránička bola aj z Hlavnej ulice?
Vinco Borov:
 Pýtal som sa niekoľkých obyvateľov našej obce a väčšina je za zachovanie vstupnej brány z
Hlavnej ale aj zo Staničnej ulice. Myslím si, že by sme občanom mali vyhovieť a nechať to tak
ako to je.
 Poslanci súhlasili s názorom občanov za zachovanie vstupnej brány z Hlavnej ulice.
Jozef Bajus:
 Všimol som si, že v areály ZŠ sa zdržuje mládež a nesprávajú sa veľmi dobre.
 Navrhujem realizovať rekonštrukciu chodníka v areály ZŠ zámkovou dlažbou. Podľa mňa je
chodník havarijnom stave.
Starosta:
 Obec uvažuje v budúcnosti realizovať službu v areály ZŠ z pracovníkov aktivačnej činnosti.
 Čo sa týka chodníka, o tejto akcie v budúcnosti môžeme uvažovať.
František Ujhely:
 Čo je nové ohľadom dostavby vody a kanalizácie v obci?
Starosta:
 Obec oslovila projektanta p. Baču, ktorý pracuje na zmene projektu kanalizácie v obci. Znova
musíme požiadať niektoré inštitúcie na vyjadrenie k zmene stavby PD, ohľadom kanalizácie. Do
31. októbra 2016 obec ako každý rok pošle žiadosť na Enviromentálny fond o poskytnutie
finančných prostriedkov na dostavbu kanalizácie a vody v obci.
Marián Vilus:
 Bolo by možné zatepliť 16 bytovú jednotku na Ulici A. Sládkoviča?
Starosta:
 Dá sa to lebo pokiaľ viem, obyvatelia tohto bytového domu majú zriadený fond opráv, kde
pravidelne prispievajú.
 Ako ste si všimli v časti obci už fungujú rozhlasy. Sabinovská firma MK-Hlas spojazdnila aspoň
tie úseky obce, kde sa dalo a zároveň nám namontovala novú modernejšiu ústredňu. Rozhlasovú
reláciu je možné vysielať aj mimo pracovných hodín. Je tam aj možnosť posielať oznámenia
v skrátenom znení formou sms správy. Preto je potrebné aby každá domácnosť poskytla obecnému úradu
aspoň jedno mobilné číslo, na ktoré sa im zašle oznámenie. Rozhlasové relácie sú zverejnené aj na
stránke obce www.obecvojcice.sk, /kliknuť Obec – rozhlasové relácie/. Bola poverená pracovníčka OcÚ
p. A. Vašková zozbieraním mobilných čísel.
 Obec zverejní menný zoznam neplatičov DzN, TKO a daň za psa.
 Čo sa týka kosenia verejného priestranstva v obci nemá kto kosiť. Uvažujem osloviť firmu, ktorá
by pokosila areál zeleného pásu, ktorý je v správe SPF.
K bodu 7: Návrh na uznesenie
Návrh na schválenie uznesení z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal poslanec Jozef Bajus.
Hlasovanie poslancov: za: 8 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 8: Záver
Na záver 10. 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:
Marta Kopečková
Michal Pencák

Uznesenie č. 150/2016
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 20. júla 2016
K bodu 3: Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia
Vojčice, 20.07.2016

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 151/2016
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 20. júla 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
súhlasí
s podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b,
názov projektu: Vybudovanie nového predškolského zariadenia v obci Vojčice, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
súhlasí
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
súhlasí
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú počas realizácie projektu a to
vzniknuté neoprávnené výdavky spočívajúce v rozdiele medzi celkovými výdavkami projektu a
celkovými oprávnenými výdavkami projektu
Vojčice, 20.07.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

