Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 28. decembra 2016
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny







Bajus Jozef
Jeňo Dušan
Kolody Lukáš
Kopečková Marta
Pencák Michal, Mgr.
Ujhely František

Ospravedlnení: - Vincent Borov Ing., Martin Konečný Ing., Marián Vilus
Verejnosť: Miroslav Tokár, Ladislav Bodnár, Jozef Šefčík, Jána Arvai ml.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 12. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Interpelácia poslancov
Kontrola uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017 – prerokovanie
Správa hlavnej kontrolórky - prerokovanie
Návrh rozpočtu obce Vojčice na roky 2017 – 2019 a Stanovisko HK – prerokovanie
Výročná správa obce Vojčice za rok 2015, Audit obce Vojčice za rok 2016 - prerokovanie
Návrh odmeny hlavnej kontrolórky za rok 2016 - prerokovanie
Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme obecného rodinného domu na ul. Letná 540 Anna Radomská, Vojčice – prerokovanie
Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2016 – Obecný futbalový klub Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť v roku 2017 – OFK Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o dotáciu na rok 2017 – Jednota dôchodcov Slovenska ZO Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť v roku 2017 – ŠKST Sokol Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť v rok 2017 – ZO ZBTČ Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti Miroslav Tokár – prerokovanie
Žiadosť o schválenie otváracích hodín v predajni Autodiely – prerokovanie
Vzdanie sa odmeny poslanca, Dušan Jeňo – prerokovanie
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ - prerokovanie
Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2015 starostovi obce – prerokovanie
Žiadosť o presun finančných prostriedkov– Základná škola Vojčice – prerokovanie
Žiadosť o odkúpenie stavby – garáž súp. č. 603, Školská ulica, Michal Vaško - prerokovanie
Rozpočtové opatrenia
Rôzne
Diskusia
Návrh na schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 12. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Starosta obce privítal prítomných poslancov na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že
z 9 poslancov OZ je prítomných 6 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať.

Hlasovanie poslancov:
Za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli určení a schválení:
- Jozef Bajus
- Marta Kopečková
Hlasovanie poslancov: za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
Za zapisovateľa bola určená:
 Iveta Popovičová
Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Dušan Jeňo
- Lukáš Kolody
Hlasovanie poslancov: za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 2: Interpelácia poslancov
Ako prvý o slovo požiadal poslanec Bajus Jozef:
– navrhujem do ďalšieho zasadnutia prerokovať rekonštrukciu Ulice Ľ. Štúra
– prístup k rodinným domom za nákupným strediskom nie je v noci osvetlený – chýba tam svetlo
– pán Ľubomír Dančák ma oslovil, či by sa nedala odvodniť ich záhrada
Odpovedal starosta:
– keď obec bude mať finančné prostriedky pristúpi sa aj k rekonštrukcii Ulice Ľ. Štúra
– svetlo k rodinným domom za nákupným strediskom /Dančák, Blahút/ sa doplní
– priekopa na Školskej ulici sa čistila, ale odvodňovacia rúra pri p. Mackovej je vyššia nad úrovňou
terénu
Dušan Jeňo:
– môj názor je, že najprv by sa mal zrekonštruovať chodník na Staničnej ulici, nakoľko cesta je dosť
frekventovaná a ľudia sa nemajú kde vyhnúť autám
Odpovedal starosta:
– je to na vás páni poslanci, vy si musíte určiť priority, zároveň je to podmienené aj stavom finančných
prostriedkov obce. Najbližšia veľká investícia nás čaká pri výstavbe novej materskej školy.
K bodu 3: Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení na vedomie.
Uznesenie č. 160/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
K bodu 4: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017 – prerokovanie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 poslanci obdŕžali v písomnej forme.
Návrh bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým – na úradnej tabuli a na webovej stránke obce po dobu
15 dní na verejnú diskusiu. K návrhu neboli zo strany poslancov a občanov obce vznesené žiadne
pozmeňujúce návrhy. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017 poslanci OZ
zobrali na vedomie a je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 161/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
K bodu 5: Správa hlavnej kontrolórky - prerokovanie
Hlavná kontrolórka obce vypracovala správu o výsledku kontroly za obdobie od 1.1.2016 do 30.11.2016.
Správa je prílohou zápisnice. Poslanci správu obdržali v písomnej forme a vzali ju na vedomie.
Uznesenie č. 162/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky za obdobie od 1.1.2016 do 30.11.2016
Na zasadnutie sa dostavil poslanec Michal Pencák, ktorý sa ospravedlnil za meškanie.
K bodu 6: Návrh rozpočtu obce Vojčice na roky 2017 – 2019 a Stanovisko HK – prerokovanie
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2017 a 2019 predniesla hlavná kontrolórka obce a odporučila
uvedený rozpočet na rok 2017 schváliť a na roky 2018-2019 zobrať na vedomie. Rozpočet je zostavený
ako prebytkový.
Návrh Rozpočtu obce Vojčice na roky 2017 – 2019 bol po dobu 15 dní zverejnený obvyklým spôsobom
na úradnej tabuli a na webovej stránke obce k pripomienkovaniu. Zo strany občanov a poslancov k
návrhu rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky a poslanci rozpočet obce Vojčice na rok 2017
schválili a na roky 2018 – 2019 zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 163/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
Rozpočet obce Vojčice na rok 2017 a rozpočet obce na rok 2017 v programovej štruktúre, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť zápisnice
b) berie na vedomie
Rozpočet obce Vojčice na roky 2018 – 2019 a rozpočet obce na rok 2018 - 2019 v programovej štruktúre,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 7: Výročná správa obce Vojčice za rok 2015, Audit obce Vojčice za rok 2016 - prerokovanie
Výročnú správu za rok 2015 vypracovala p. Adriana Dziaková. Ide o materiál s objemom 30 strán, ktorého
obsahom je zhodnotenie činnosti obce za uplynulý rok 2015. Povinnosť každoročne vypracovať a zverejniť
výročnú správu obci vyplýva z ustanovenia § 20 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Za rok 2015 obec
vypracovala konsolidovanú výročnú správu (tzn. spojenú spolu so ZŠ). Výročná správa obce obsahuje ako
geografické údaje, tak aj demografické, informácie o hospodárení obce a základnej školy, informácie o
investíciách vynaložených v uplynulom roku a sú v nej spomenuté aj pamiatky a najvýznamnejší rodáci.
Predložený návrh poslanci prerokovali a vzali na vedomie. Výročná správa a audit účtovnej jednotky tvoria
prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 164/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) berie na vedomie
Výročnú správu obce Vojčice za rok 2015
b) berie na vedomie
Audit obce za rok 2015

K bodu 8: Návrh odmeny hlavnej kontrolórky za rok 2016 – prerokovanie

Starosta obce navrhol odmenu pre hlavnú kontrolórku obce za dobre odvedenú prácu vo výške 25% zo
súčtu platov za rok 2016. Poslanci po vzájomnej dohode navrhli odmenu pre hlavnú kontrolórku obce
vo výške 20% zo súčtu platov za rok 2016. Tento návrh poslanci hlasovaním schválili.
Uznesenie č. 165/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 20% zo súčtu platov za rok 2016
Hlasovanie poslancov: za: 5 (Bajus, Jeňo, Kolody, Kopečková, Pencák) proti: 0
zdržalo sa: 1 ( Ujhely)
K bodu 9: Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme obecného rodinného domu na ul. Letná 540 Anna Radomská, Vojčice – prerokovanie
Pani Anna Radomská písomne požiadala Obec Vojčice o predĺženie nájmu obecného rodinného domu na
Letnej ulici súp. č. 540. Poslanci žiadosť obdržali v písomnej forme a je prílohou zápisnice. Žiadosť
poslanci schválili s dodatkom, že v prípade predaja nehnuteľnosti sa do 7 dní vysťahuje.
Uznesenie č. 166/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom rodinného domu na ul. Letná 540 od 1.1.2017 do 31.12.2017
b) poveruje
starostu obce spracovaním dodatku č. 20 k zmluve o nájme bytových priestorov uzatvorená podľa § 685
a nasl. OZ s dodatkom, že v prípade predaja nehnuteľnosti sa p. Radomská do 7 dní od predaja
nehnuteľnosti vysťahuje.
Hlasovanie poslancov: za: 5 (Bajus, Jeňo, Kolody, Pencák, Ujhely) proti: 0
zdržalo sa: 1 (Kopečková)
K bodu 10: Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2016 – Obecný futbalový klub Vojčice
Obecný futbalový klub písomne požiadal obecné zastupiteľstvo o úpravu rozpočtu na rok 2016. Jedná sa o
presun jednotlivých položiek v rozpočte bez jeho navýšenia. Poslanci žiadosť obdržali v písomne forme,
schválili ju a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 167/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2016 pre Obecný futbalový klub Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 11: Žiadosť o finančný príspevok na činnosť v roku 2017 – OFK Vojčice
Obecný futbalový klub Vojčice písomne požiadal o finančný príspevok v sume 11 820 EUR na činnosť
klubu na rok 2017. Poslanec Jeňo navrhol znížiť mesačnú odmenu pre trénera, ktorá sa oproti roku 2015
zvýšila. Odmena pre trénera sa zvýšila z dôvodu, že p. Michal Vaško trénuje tri mužstvá (žiaci, dorast,
dospelí). Poslanec Kolody si myslí, že finančný príspevok oproti roku 2015 je dosť navýšený a podľa neho
nie sú ani výsledky. Poslanec Ujhely sa spýtal, či musí byť tréner platený 12 mesiacov? Futbalisti trénujú
po celý rok a to buď na futbalovom ihrisku alebo v telocvični.
Žiadosť je prílohou zápisnice, poslanci ju obdržali v písomnej forme a schválili ju.
Uznesenie č. 168/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
Obecnému futbalovému klubu Vojčice finančné prostriedky – dotáciu z rozpočtu obce na klubovú činnosť
na rok 2017 v sume 11 820,- €
b) poveruje

starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného VZN č. 2/2016
o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 4 (Bajus, Jeňo, Pencák, Ujhely) proti: 0 zdržalo sa: 2 ( Kolody,
Kopečková)
K bodu 12: Žiadosť o dotáciu na rok 2017 – Jednota dôchodcov Slovenska ZO Vojčice - prerokovanie
Jednota dôchodcov Slovenska Základná organizácia Vojčice písomne požiadala obec o poskytnutie dotácie
na kultúrne, športové akcie a na schôdzkovú činnosť na rok 2017 v sume 150,- €. Poslanci žiadosť obdržali
v písomnej forme, schválili ju a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 169/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
Jednote dôchodcov Slovenska Základná organizácia Vojčice– dotáciu z rozpočtu obce na kultúrne, športové
akcie a na schôdzkovú činnosť na rok 2017 v sume 150,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného VZN
č. 2/2016 o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 13: Žiadosť o finančný príspevok na činnosť v roku 2017 – ŠKST Sokol Vojčice –
prerokovanie
ŠKST Sokol Vojčice písomne požiadal obec o poskytnutie finančného príspevku na činnosť klubu v roku
2017 v sume 4 350,-€. Žiadosť poslanci obdržali v písomnej forme, schválili ju a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 170/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
ŠKST Sokol Vojčice – dotáciu z rozpočtu obce na činnosť klubu v roku 2017 v sume 4 350,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného VZN
č. 2/2016 o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 14: Žiadosť o finančný príspevok na činnosť v rok 2017 – ZO ZBTČ Vojčice - prerokovanie
ZO ZBTČ Vojčice písomne požiadala o finančný príspevok na činnosť organizácie v roku 2017 v sume
446,- €. Poslanci žiadosť obdržali v písomnej forme, schválili ju a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 171/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
ZO ZBTČ Vojčice – dotáciu z rozpočtu obce na činnosť v roku 2017 v sume 446,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného VZN
č. 2/2016 o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 15: Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti Miroslav Tokár – prerokovanie
Pán Miroslav Tokár podal písomne žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti. Predmetom činnosti je
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod) – predaj použitých autodielov. Jedná sa o predajňu Autodiely. Miestom podnikania
je ulica A. Sládkoviča súp. č. 43/25, Vojčice. Poslanci žiadosť obdržali v písomnej forme a je prílohou
zápisnice. Poslanci odporúčali starostovi obce vydať súhlasné stanovisko.

Uznesenie č. 172/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
súhlasí
a odporúča starostovi obce vydať súhlasné stanovisko na podnikateľskú činnosť pre p. Miroslava Tokára ,
Ulica A. Sládkoviča 43/25, 076 22 Vojčice a s umiestnením prevádzky na území obce Vojčice.
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 16: Žiadosť o schválenie otváracích hodín v predajni Autodiely – prerokovanie
Pán Miroslav Tokár písomne požiadal obec o schválenie otváracích hodín v predajni „Autodiely“
v prevádzke na ulici A. Sládkoviča 43/25. Žiadosť poslanci obdržali v písomnej forme, schválili ju a je
prílohou zápisnice.
Návrh otváracích hodín:
Pondelok až piatok od 09:00 hod. do 15:00 hod.
Sobota od 09:00 hod. do 12:00 hod.
Nedeľa - voľno
Uznesenie č. 173/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
otváracie hodiny v predajni „Autodiely“ na Ulici A. Sládkoviča 43/25, Vojčice podľa predloženého návrhu
v žiadosti
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 17: Vzdanie sa odmeny poslanca, Dušan Jeňo – prerokovanie
Poslanec Dušan Jeňo na zasadnutí obecného zastupiteľstva informoval poslancov obce, že z dôvodu svojho
podania o predčasný dôchodok sa vzdáva odmeny poslanca na rok 2017 až do dovŕšenia dôchodkového
veku.
Uznesenie č. 174/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
vzdanie sa odmeny poslanca Dušana Jeňa na rok 2017 až do dovŕšenia dôchodkového veku
K bodu 18: Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ - prerokovanie
Starosta obce informoval poslancov obce, že bola zverejnená výzva na zatepľovanie verejných budov.
Obec má záujem o podanie žiadosti. Jedná sa o rekonštrukciu obecného úradu (oprava strechy a
zateplenie budovy). Poslanci schválili podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť L3: Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“
Uznesenie č. 175/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania“
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 0 zdržalo: 0
K bodu 19: Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2015 starostovi obce – prerokovanie
Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky jedná sa o
25 dní za rok 2015 a otvoril k tomuto bodu rozpravu.
– poslanec Ujhely pýtam sa pán starosta aký si mal dôvod, že si nevyčerpal dovolenku za rok 2015?

pokiaľ viem dovolenka sa preplácať nemôže
– odpovedal starosta – mal som neodkladné pracovné záležitosti, ktoré som musel riešiť
nevyčerpaná dovolenka sa starostovi obce môže preplatiť
– poslanec Jeňo – pán starosta dovolenku za rok 2016 si vyčerpal?
– odpovedal starosta - za rok 2016 som dovolenku vyčerpal
Poslanci hlasovaním preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok 2015 neschválili.
Uznesenie č. 176/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky 25 dní starostovi obce za rok 2015
Hlasovanie poslancov: za: 1 (Pencák) proti: 2 (Kolody, Ujhely)
Kopečková)

zdržalo sa: 3 (Bajus, Jeňo,

K bodu 20: Žiadosť o presun finančných prostriedkov– Základná škola Vojčice – prerokovanie
Základná škola Vojčice písomne požiadala obec Vojčice o presun finančných prostriedkov. Úpravou
rozpočtu z novembra 2016 EDU zber boli osobné náklady znížené o 2 567,- € a prevádzka o 491,- €, preto
Vás žiadame o presun finančných prostriedkov vo výške 5 000,-€ z prevádzky položka 630 na osobné
náklady položka 610 a 620. Žiadosť je prílohou zápisnice a poslanci ju obdržali v písomnej forme. Poslanec
Pencák navrhujem žiadosť schváliť. Poslanci žiadosť schválili.
Uznesenie č. 177/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
presun finančných prostriedkov pre Základnú školu Vojčice v sume 5 000,-€ z prevádzky z položky 630 na
osobné náklady položka 610 a 620.
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 21: Žiadosť o odkúpenie stavby – garáž súp. č. 603, Školská ulica, Michal Vaško –
prerokovanie
Michal Vaško, bytom Školská ulica 409/8, Vojčice písomne požiadal obec Vojčice o odkúpenie stavby –
garáž súp. č. 603,parcela číslo 698/3, ktorá sa nachádza na par. č. 698/1, k. ú. Vojčice. V súčasnej dobe hore
menovaný má uzatvorenú zmluvu s obcou o prenájme budovy – garáž. V garáži zateká a preto túto budovu
menovaný nevyužíva. Pán Vaško v žiadosti uviedol, že informoval p. starostu o havarijnom stave, ale
nakoľko zo strany obce nie je záujem opraviť zatekajúcu strechu, preto sa rozhodol požiadať obec o
odkúpenie jednej časti garáže, nakoľko sa jedná o dvojgaráž.
Poslanci žiadosť obdržali v písomnej forme a je prílohou zápisnice. Poslanci schválili zámer odpredať
polovicu garáže súpisné číslo na parcele číslo z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže prístup ku
garáži sa nachádza na pozemku Byspolku a uvedený žiadateľ má v nájomnej zmluve na predmetnú
nehnuteľnosť predkupné právo. Starostu obce poverili rozdelením uvedenej nehnuteľnosti na 2 polovice
geometrickým plánom a vypracovaním znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty majetku so
spoluúčasťou žiadateľa v pomere 50:50.
Uznesenie č. 178/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) súhlasí
s odpredajom majetku obce oddelený geometrickým plánom polovicu garáže s. č. 603 na parcele číslo
698/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (dlhodobé užívanie majetku obce, prístup k uvedenej garáži je
na pozemku vo vlastníctve Byspolku, v zmysle nájomnej zmluvy má nájomca predkupné právo)
b) poveruje
starostu obce vypracovaním geometrického plánu a znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty
majetku so spoluúčasťou žiadateľa v pomere 50:50
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0

K bodu 22: Rozpočtové opatrenia
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 vypracovala ekonómka obce. Poslanci Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
schválili a tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 179/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 23: Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že:
– pán Jozef Maženský ml. má záujem o odkúpenie obecného pozemku na Ulici P. O. Hviezdoslava
pred svojím rozostavaným rodinným domom
 rekonštrukcia verejného osvetlenia je zrealizovaná
 sú záujemcovia o prenájom priestorov v kaštieli
 obec v roku 2017 začne s výstavbou novej materskej školy
 obci bola schválená dotácia na kamerový systém v sume 9 000,-€, jedná sa o 5 kamier, ktoré budú
umiestnené na najrizikovejších miestách v obci
 občanom obce, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, TKO a poplatok za psa boli písomne
zaslané alebo osobne doručené výzvy na uhradenie nedoplatkov, kto má záujem obec s ním uzavrie
splátkový kalendár, v prípade neuhradenia nedoplatku obec pristúpi k zverejneniu zoznamu
neplatičov
 v roku 2017 obec plánuje usporiadať oslavy obce pri príležitosti 970. výročia prvej písomnej
zmienke o obci. Obec chce požiadať Košický samosprávny kraj o dotáciu na oslavy. Na najbližšie
zastupiteľstvo je potrebné si pripraviť návrhy účinkujúcich.
 klubovňa pri pošte je už ukončená. Obec čaká na napojenie dodávky plynu

K bodu 24: Diskusia
Marta Kopečková:
 kto platí za vodu, ktorú si občania obce berú z obecného úradu?
Odpovedal starosta:
– obecnú vodu si berú hlavne občania, ktorí sa nemôžu napojiť na obecný vodovod, nakoľko na ich
ulici nie je ešte vybudovaný. Občania, ktorí sa môžu napojiť na vodovod, tým sa zapisuje koľko
vody si naberú a potom ju vyplatia.
Jozef Šefčík:
– všimol som si, že obec za posledné tri mesiace obdržala 1 000,-€ na podporu recyklácie. Pýtam sa
na čo tieto peniaze obec použila?
– chcem pripomenúť, že za november 2016 ešte nie sú zverejnené faktúry
Odpovedala Adriana Dziaková:
– peniaze z recyklačného fondu sa použili na nákup KUKA nádob
– čo sa týka zverejnenia faktúr pozriem sa na to a zverejním ich
Jozef Šefčík:
– chcel by som upozorniť pána starostu a poslancov obce, že stavba 10 b.j. na Športovej ulici je v
dezolátnom stave. Mám fotodokumentáciu, kde v auguste múry bytovky ešte sú a v súčasnej dobe
tam stojí už len jedná stena. Podľa mňa v akom stave je táto stavba je to aj váš výsledok páni
poslanci. Obec investovala do stavby cca 39 000,-€. Chcel by som vedenie obce pochváliť za

rekonštrukciu kaštieľa. Myslím si, že najprv sa mala opraviť strecha na telocvični a nie oplotenie
cintorína.

Odpovedal starosta:
– strecha na telocvični sa provizórne opravila, pokiaľ budú finančné prostriedky pristúpime k jej
oprave
– prioritou obce v roku 2017 ako som už spomínal je výstavba MŠ, rekonštrukcia chodníkov na Ulici
M. R. Štefánika, Ľ. Štúra
Jozef Šefčík:
– na minulom zasadnutí si pán Jeňo navrhol prechod pre chodcov koná sa v tejto veci?
Odpovedal Dušan Jeňo:
– prechod pre chodcov musí ísť od chodníka ku chodníku a na navrhovanom úseku táto požiadavka
nie je splnená
K bodu 25: Návrh na uznesenie
Návrh na schválenie uznesení z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal poslanec Jozef Bajus.
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 26: Záver
Na záver 12. 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:

Overovatelia zápisnice:

Iveta Popovičová

Dušan Jeňo
Lukáš Kolody

Uznesenie č. 160/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 3: Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia
Vojčice, 28.12.2016

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 161/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 4: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
Vojčice, 28.12.2016

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 162/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 5: Správa hlavnej kontrolórky - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky za obdobie od 1.1.2016 do 30.11.2016
Vojčice, 28.12.2016

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 163/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 6: Návrh rozpočtu obce Vojčice na roky 2017 – 2019 a Stanovisko HK – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
Rozpočet obce Vojčice na rok 2017 a rozpočet obce na rok 2017 v programovej štruktúre, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť zápisnice
b) berie na vedomie
Rozpočet obce Vojčice na roky 2018 – 2019 a rozpočet obce na rok 2018 - 2019 v programovej štruktúre,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Vojčice, 28.12.2016

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 164/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 7: Výročná správa obce Vojčice za rok 2015, Audit obce Vojčice za rok 2016 - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) berie na vedomie
Výročnú správu obce Vojčice za rok 2015
b) berie na vedomie
Audit obce za rok 2016
Vojčice, 28.12.2016

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 165/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 8: Návrh odmeny hlavnej kontrolórky za rok 2016 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 20 % zo súčtu platov za rok 2016
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 166/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 9: Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme obecného rodinného domu na ul. Letná 540 Anna Radomská, Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom rodinného domu na ul. Letná 540 od 1.1.2017 do 31.12.2017
b) poveruje
starostu obce spracovaním dodatku č. 20 k zmluve o nájme bytových priestorov uzatvorená podľa § 685
a nasl. OZ s dodatkom, že v prípade predaja nehnuteľnosti sa p. Radomská do 7 dní od predaja
nehnuteľnosti vysťahuje.
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 167/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 10: Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2016 – Obecný futbalový klub Vojčice
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2016 pre Obecný futbalový klub Vojčice
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 168/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 11: Žiadosť o finančný príspevok na činnosť v roku 2017 – OFK Vojčice
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
Obecnému futbalovému klubu Vojčice finančné prostriedky – dotáciu z rozpočtu obce na klubovú činnosť
na rok 2016 v sume 11 820,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného VZN č. 2/2016
o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 169/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 12: Žiadosť o dotáciu na rok 2017 – Jednota dôchodcov Slovenska ZO Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
Jednote dôchodcov Slovenska Základná organizácia Vojčice– dotáciu z rozpočtu obce na kultúrne, športové
akcie a na schôdzkovú činnosť na rok 2017 v sume 150,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného VZN č. 2/2016
o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 170/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 13: Žiadosť o finančný príspevok na činnosť v roku 2017 – ŠKST Sokol Vojčice –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
ŠKST Sokol Vojčice – dotáciu z rozpočtu obce na činnosť klubu v roku 2017 v sume 4 350,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného VZN č. 2/2016
o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 171/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 14: Žiadosť o finančný príspevok na činnosť v rok 2017 – ZO ZBTČ Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
ZO ZBTČ Vojčice – dotáciu z rozpočtu obce na činnosť v roku 2017 v sume 446,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného VZN č. 2/2016
o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 172/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 15: Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti Miroslav Tokár – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
súhlasí
a odporúča starostovi obce vydať súhlasné stanovisko na podnikateľskú činnosť pre p. Miroslava Tokára ,
Ulica A. Sládkoviča 43/25, 076 22 Vojčice a s umiestnením prevádzky na území obce Vojčice.
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 173/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 16: Žiadosť o schválenie otváracích hodín v predajni Autodiely – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
otváracie hodiny v predajni „Autodiely“ na Ulici A. Sládkoviča 43/25, Vojčice podľa predloženého návrhu
v žiadosti
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 174/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 17: Vzdanie sa odmeny poslanca, Dušan Jeňo – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
vzalo na vedomie
vzdania sa odmeny poslanca Dušana Jeňa na rok 2017 až do dovŕšenia dôchodkového veku
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 175/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 18: Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania“
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 176/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 19: Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2015 starostovi obce – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky 25 dní starostovi obce za rok 2015
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 177/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 20: Žiadosť o presun finančných prostriedkov– Základná škola Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
presun finančných prostriedkov pre Základnú školu Vojčice v sume 5000,-€ z prevádzky z položky 630 na
osobné náklady položka 610 a 620.
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 178/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 21: Žiadosť o odkúpenie stavby – garáž súp. č. 603, Školská ulica, Michal Vaško –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) súhlasí
s odpredajom majetku obce oddelený geometrickým plánom polovicu garáže s. č. 603 na parcele číslo
698/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (dlhodobé užívanie majetku obce, prístup k uvedenej garáži je
na pozemku vo vlastníctve Byspolku, v zmysle nájomnej zmluvy má nájomca predkupné právo)
b) poveruje
starostu obce vypracovaním geometrického plánu a znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty
majetku so spoluúčasťou žiadateľa v pomere 50:50
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 179/2016
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2016
K bodu 22: Rozpočtové opatrenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
Vojčice, 28.12.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

