Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 17.januára 2017
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny






Bajus Jozef
Vincent Borov
Martin Konečný, Ing.
Pencák Michal, Mgr.
Ujhely František

Ospravedlnení: - Dušan Jeňo, Lukáš Kolody, Marta Kopečková, Marián Vilus
Verejnosť: Monika Bérešová, Veronika Ťuchová, Štefan Porhinčák, Miroslav Revaj

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 13. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Interpelácia poslancov
Kontrola uznesení
Návrh Dodatok č. 2/2016 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 CVČ a ZUŠ za dieťa
s trvalým pobytom v obci Vojčice - prerokovanie
Návrh Dodatok č. 1k VZN Obce Vojčice č. 2/2016 o poskytnutí dotácie právnickým osobám
a fyzickým osobám na území Obce Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti rodinný dom Letná ulica, Ján Džudža-prerokovanie
Žiadosť o usporiadanie tanečnej zábavy, Viera Čopáková, Vojčice – prerokovanie
Vyhlásenie Výberového konania na hlavného kontrolóra obce Vojčice
Rozpočtové opatrenie - prerokovanie
Rôzne
Diskusia
Návrh na schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 13. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Starosta obce privítal prítomných poslancov na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že
z 9 poslancov OZ je prítomných 5 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:
- Vincent Borov
- František Ujhely
Hlasovanie poslancov: za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
Za zapisovateľa bola určená:
 Iveta Popovičová
Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Jozef Bajus
- Martin Konečný
Hlasovanie poslancov: za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0

K bodu 2: Interpelácia poslancov
Zo strany poslancov nebol vznesený žiadny príspevok.
K bodu 3: Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení na vedomie.
Uznesenie č. 180/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
K bodu 4: Návrh Dodatok č. 2/2016 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 CVČ a ZUŠ za
dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice - prerokovanie
Návrh Dodatok č. 2/2016 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 CVČ a ZUŠ za dieťa s trvalým pobytom
v obci Vojčice bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým na úradnej tabuli a na webovej stránke obce po
dobu 15 dní na verejnú diskusiu. Poslanci obdržali dôvodovú správu k uvedenému dodatku. K návrhu
neboli zo strany poslancov a občanov obce vznesené žiadne pripomienky. Dodatok č. 2/2016 k VZN č.
2/2013 poslanci schválili a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 181/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 2/2016 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 CVČ a ZUŠ za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 5: Návrh Dodatok č. 1 k VZN Obce Vojčice č. 2/2016 o poskytnutí dotácie právnickým
osobám a fyzickým osobám na území Obce Vojčice - prerokovanie
Návrh Dodatok č. 1k VZN Obce Vojčice č. 2/2016 o poskytnutí dotácie právnickým osobám a fyzickým
osobám na území Obce Vojčice bol po dobu 15 dní zverejnený na webovej stránke a úradných tabuliach
obce na pripomienkovanie. Z radou občanov a poslancov neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky.
– Poslanec Michal Pencák – Dodatok k VZN sa robil z dôvodu zmeny zákona?
– Odpovedala Hlavná kontrolórka obce – áno, z dôvodu jeho novelizácie.
Poslanci Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Vojčice č. 2/2016 obdržali v písomnej forme, schválili ho a je
prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 182/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN Obce Vojčice č. 2/2016 o poskytnutí dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám
na území Obce Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 6: Žiadosť o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti rodinný dom Letná ulica, Ján Džudžaprerokovanie
Ján Džudža písomne požiadal obec o odkúpenie obecného rodinného domu na Letnej ulici súpisné číslo
540 postavený na par. č. 1185, par. č. 1185 - ostatná stavba, par. č. 1185 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 908 m² a par. č. 1186 – záhrada o výmere 1781 m² k. ú. Vojčice. V súčasnej dobe sa s rodinou
zdržiava v zahraničí, kde aj pracuje. Žiadosť poslanci obdržali v písomnej forme a je prílohou zápisnice.
Po vzájomnej dohode a hlasovaní sa poslanci rozhodli, že predaj uvedených nehnuteľností v žiadosti
neschvália.

Uznesenie č. 183/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
predaj obecného rodinného domu na Letnej ulici súpisné číslo 540 postavený na par. č. 1185, par. č.
1185 - ostatná stavba, par. č. 1185 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 908 m² a par. č. 1186 –
záhrada o výmere 1781 m² k. ú. Vojčice pre žiadateľa: Ján Džudža, bytom Obec Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 7: Žiadosť o usporiadanie tanečnej zábavy, Viera Čopáková, Vojčice – prerokovanie
Pani Viera Čopáková písomnou žiadosťou požiadal obec o schválenie usporiadania tanečnej zábavy raz
mesačne v prevádzke Bar Elixír u Dušana, Hlavná 50, Vojčice, s tým že s každej akcie by prispela do
obecnej pokladne na chod obce sumou 100,- €.
Žiadosť poslanci obdržali v písomnej forme a je prílohou zápisnice. Poslanci žiadosť neschválili.
Uznesenie č. 184/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
usporiadanie tanečnej zábavy (raz mesačne) v prevádzke: Bar Elixír u Dušana, Hlavná 50, 076 22 Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 8: Vyhlásenie Výberového konania na hlavného kontrolóra obce Vojčice
Z dôvodu ukončenia volebného obdobia funkcie hlavného kontrolóra obce Vojčice dňa 31.03.2017 je
potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra v zmysle § 18a ods. 4. OZ sa dohodlo, že dňa 18. januára
2017 vyhlási výberové konanie, ktoré bude zverejnené na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklom
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení. Výberové konanie sa uskutoční
dňa 29. marca 2017. Prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 16. marca 2017 do 15:30 hod. Poslanci
schválili úväzok pre hlavného kontrolóra obce na 40 hodín mesačne.
Poslanci schválili Vyhlásenie Výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Vojčice.
Uznesenie č. 185/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčice
a) vyhlasuje
Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Vojčice a stanovuje dátum konania
voľby hlavného kontrolóra obce na deň 29. marca 2017 s podmienkami uvedenými v prílohe tohto
uznesenia.
b) schvaľuje
úväzok pre hlavného kontrolóra obce na 40 hodín mesačne
Hlasovanie poslancov: za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 9: Rozpočtové opatrenia
Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 vypracovala ekonómka obce. Poslanci Rozpočtové opatrenie č. 8/2017
schválili a tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 186/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 8/2016
Hlasovanie poslancov: za: 5 proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 10: Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že v pondelok 16. januára 2017 sa v Hrani zúčastnil pracovného
stretnutia s poslancom NR SR Róbertom Pucim, Richardom Rašim a so štátnym tajomníkom MPSVaR SR
Branislavom Ondrušom ohľadom úloh, ktoré sa týkajú výkonu verejnej správy v roku 2017. Obec má
schválený Sociálny podnik v sume cca 200 000,-€ (sú v nich zahrnuté náklady na mzdy, odvody, nákup

techniky a to na dobu minimálne troch rokov). Predpokladaná udržateľnosť sociálneho podniku je
minimálne tri roky a vláda má záujem aby tieto podniky pokračovali aj ďalej.
– páni poslanci je potrebné vypracovať si Investičný plán na roky 2017 a 2018, určiť si priority.
Hlavnou prioritou v rokoch 2017 a 2018 je výstavba novej materskej školy a v prípade voľných finančných
prostriedkov je potrebné určiť postupnosť realizácie jednotlivých projektov v obci
– Poslanci navrhli zaradiť do ďalšieho zasadnutia OZ do programu: Plán investičných zámerov obce
Vojčice na roky 2017 a 2018 na prerokovanie. Poslanci sa majú zísť na pracovnej porade, kde si
určia, aké projekty sa v obci budú realizovať
– Michal Pencák – chcel by som upozorniť, že pri silnom vetre niektoré svetlá nesvietia
– Starosta obce – vieme o tom. Boli vybité poistky, ktoré sme opravili. Občanmi obce bola obec
upozornená, že na Hlavnej ulici pri p. Miklošovej nesvieti svetlo a na Novej ulici pri p. Baranovi
bliká. Obec oslovila firmu, ktorá realizovala rekonštrukciu verejného osvetlenia, aby odstránila
vzniknuté závady v rámci záruky.
– Vincent Borov – je nejaký predpis, ako majú svetla svietiť? Podľa mňa by sa intenzita svetla mala
nastaviť tak, aby využiteľnosť svetlá bola efektívna. Nie je osvetlený dobre chodník na Hlavnej
ulici, skôr svetlá osvetľujú priekopy.
– Obyvatelia Poľnej ulice má oslovili, či by sa nemohla posypať cesta, ktorá je v súčasnej dobe
pokrytá vrstvou ľadu a chcem sa ešte opýtať, ako je to s prevádzkou na výrobu tyčiniek a či je to
aktuálne?
– Starosta obce – firma vykonala svetelno-technické meranie v obci. Každé svetlo v obci sa
nastavovalo samostatne a v súčasnej dobe svetlá svietia na 50%. Obec najprv zabezpečovala posyp
chodníkov v obci a čo sa týka výroby bio tyčiniek podľa mojich vedomosti prevádzka tam bude.
K bodu 11: Diskusia
O slovo požiadal Miroslav Revaj – cca pred 3 týždňami miestne komunikácie v celej obci boli pokryté
vrstvou ľadu, preto sa pýtam, prečo obec neobjednala posypové auto s posypovým materiálom?
– je možnosť zakúpiť sypače, ktoré sa môžu namontovať za traktor,
– všimol som si, že kaštieľ je zateplený, neviem akú omietku obec plánuje, ale ja navrhujem
umývateľnú, z dôvodu lepšej údržby, keďže aj teraz je vidno, že stena kaštieľa je v tomto období
značne znečisťovaná z dôvodu vysokej premávky motorových vozidiel na ceste I. triedy vedúcej
okolo neho
– na minulom zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti na zateplenie a výmenu
strechy na kultúrnom dome a obecnom úrade. Ja si myslím, že ste mali najprv schváliť rekonštrukciu
strechy na telocvični, ktorá je podľa mňa v horšom stave ako budova KD a obecného úradu
– v roku 2017 obec bude oslavovať podľa mojich výpočtov 800. výročie a nie 1370., navrhujem
opraviť to v zápisnici č. 12/2016
Odpovedal starosta – pracovníci na aktivačnej činnosti posypali chodníky v celej obci
– obec na kaštieli plánuje umývateľnú omietku, ktorá sa nezrealizovala z dôvodu nepriaznivého
počasia
– rekonštrukciu strechy na telocvični obec plánuje riešiť ako havarijný stav cez Ministerstvo školstva
SR
– ďakujem za upozornenie na výročie, chyba sa opraví
Starosta informoval poslancov a verejnosť, že dnes bol na obecný úrad doručený príspevok do diskusie od
pána Ladislava Bodnára, v ktorom boli spomenuté tieto body:
– Schvaľovali ste plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 – chýba mi schválenie plánu práce
obecného zastupiteľstva na 1. polrok, v ktorom by mali byť body, ktoré obecné zastupiteľstvo musí
prejednať zo zákona
– v 1. polroku by v pláne práce mala byť „Správa o výchovno – pedagogickej práci ZŠ Vojčice“
– bude schválená koncepcia o školách, kde sa uvažuje, že pri počte žiakov pod 250 sa zruší
2. stupeň
– určte si plán investičnej výstavby, čo sa bude v obci robiť

–

Enviromentálny fond vyhlásil „Výzvu na rekonštrukciu škôl a telocvični“. Termín predkladania
žiadosti je do 15.03.2017. Rozhodnite, či je treba podať žiadosť, ak áno, tak čím skôr.
– telocvičňa po celej výške je prasklina v múre (od ihriska), mokrý múr (priestor sprchy)
– využiť všetke možnosti, lebo Eurofondy budeme môcť čerpať len do roku 2020.
– Porozmýšľajte, čo treba v obci urobiť!
Reagoval starosta obce
– plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 poslanci schválili bez pripomienok
na minulom zasadnutí OZ, na ktorom bol prítomný aj pán L. Bodnár
– „Správu o výchovno – pedagogickej práci ZŠ Vojčice“- obecné zastupiteľstvo prerokuje na ďalšom
zasadnutí
– o novej koncepcii pre školy zatiaľ neviem,
– plán investičnej výstavby poslanci navrhli prejednať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
– čo sa týka výzvy z Envirofondu na minulom zasadnutí sme to preberali a obecné zastupiteľstvo
schválilo podať výzvu na opravu strechy a opravu fasády na budove KD a obecného úradu. Jedná
sa o L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. O
žiadnej novej výzve nemám vedomosť.
– o praskline na telocvični a o namoknutom múre viem, obec to bude riešiť
– o termíne ukončenia čerpania Eurofondov som už na minulých zasadnutiach poslancov informoval
Starosta obce informoval poslancov obce, že bola zverejnená výzva na nelegálne skládky - C4: Sanácia
miest s nezákonne umiestneným odpadom. V obci je množstvo nelegálnych skládok, ktoré sú vytvorené na
súkromných pozemkov, a napriek tomu po upozornení z Okresného úradu Životného prostredia Trebišov,
ich obec na vlastné náklady musí zlikvidovať. Inak by obec dostala pokutu. Preto si myslím, že obec by
na túto výzvu mala reagovať.
Na minulom zasadnutí som vás informoval, že nám bola schválená dotácia na kamerový systém. Jedná sa
cca o 5 kamier, ktoré budú rozmiestnené po celej obci. V budúcnosti je možnosť napojiť na tento systém
ešte ďalších 9 kamier, ak bude potreba a budú finančné prostriedky môže byť obec monitorovaná až 16
kamerami.
Michal Pencák – teda ak tomu dobre rozumiem, vzniknuté nelegálne skládky na súkromných pozemkov
musí obec odstrániť na vlastné náklady?
Odpovedal starosta: Áno obec je povinná uvedené skládky odstrániť, keďže sa nachádzajú v jej
katastrálnom území.
Starosta obce informoval prítomných poslancov a verejnosť, že obec pripravuje zoznam dlžníkov na dani
z nehnuteľnosti, TKO a psa. Zákon obci umožňuje takýto zoznam uverejniť podľa stavu k 31. decembru
predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby
160 Eur a u právnickej osoby 1 600 Eur.

K bodu 12: Návrh na uznesenie
Návrh na schválenie uznesení z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal poslanec Martin Konečný.
Hlasovanie poslancov: za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 13: Záver
Na záver 13. 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

Jozef Bajus
Martin Konečný

Uznesenie č. 180/2017
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. januára 2017
K bodu 3: Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia
Vojčice, 17.01.2017

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 181/2017
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. januára 2017
K bodu 4: Návrh Dodatok č. 2/2016 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 CVČ a ZUŠ za
dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 2/2016 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 CVČ a ZUŠ za dieťa s trvalým pobytom v obci
Vojčice

Vojčice, 17.01.2017

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 182/2017
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. januára 2017
K bodu 5: Návrh Dodatok č. 1 k VZN Obce Vojčice č. 2/2016 o poskytnutí dotácie právnickým
osobám a fyzickým osobám na území Obce Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 1k VZN Obce Vojčice č. 2/2016 o poskytnutí dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám
na území Obce Vojčice
Vojčice, 17.01.2017

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 183/2017
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. januára 2017
K bodu 6: Žiadosť o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti rodinný dom Letná ulica, Ján Džudžaprerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
predaj obecného rodinného domu na Letnej ulici súpisné číslo 540 postavený na par. č. 1185, par. č.
1185 - ostatná stavba, par. č. 1185 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 908 m² a par. č. 1186 –
záhrada o výmere 1781 m² k. ú. Vojčice pre žiadateľa: Ján Džudža, bytom Obec Vojčice
Vojčice, 17.01.2017

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 184/2017
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. januára 2017
K bodu 7: Žiadosť o usporiadanie tanečnej zábavy, Viera Čopáková - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
usporiadanie tanečnej zábavy (raz mesačne) v prevádzke: Bar Elixír u Dušana, Hlavná 50, 076 22 Vojčice
Vojčice, 17.01.2017

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 185/2017
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. januára 2017
K bodu 8: Vyhlásenie Výberového konania na hlavného kontrolóra obce Vojčice
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčice
a) vyhlasuje
Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Vojčice a stanovuje dátum konania
voľby hlavného kontrolóra obce na deň 29. marca 2017 s podmienkami uvedenými v prílohe tohto
uznesenia.
b) schvaľuje
úväzok pre hlavného kontrolóra obce na 40 hodín mesačne
Vojčice, 17.01.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 186/2017
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. januára 2017
K bodu 9: Rozpočtové opatrenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 8/2016
Vojčice, 17.01.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

