Zápisnica
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 29. marca 2017
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny
 Bajus Jozef
 Borov Borov
 Jeňo Dušan
 Kopečková Marta
 Martin Konečný, Ing.
 Ujhely František
 Vilus Marián

Ospravedlnení: Pencák Michal, Mgr., Kolody Lukáš
Verejnosť: Monika Bérešová, Miroslav Revaj, Milan Šíma, Viera Čopáková, Valentína Chromá,
Ing. Viera Wawreková

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

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 14. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Interpelácia poslancov
Kontrola uznesení
Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Vojčice
Oznámenie majetku, činnosti, zamestnaní a majetkových pomerov – Mgr. Vlastimil Kiral- Varga
- prerokovanie
Schválenie podania žiadosti na Ministerstvo financií SR -rekonštrukcia obecného rozhlasu
Rôzne
Diskusia
Návrh na schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 14. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Starosta obce privítal prítomných poslancov na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že
z 9 poslancov OZ je prítomných 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať.
Starosta obce navrhol zmeniť znenie bodu 4. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Vojčice, voľba
návrhovej komisie a zapisovateľa na „Voľbu hlavného kontrolóra obce Vojčice“. Ďalej navrhol doplniť
program o bod č. 7 Žiadosť o schválenie usporiadania spoločenských aktivít – Viera Čopáková Vojčice a
ostatné body sa posunú. Poslanci k pozmeňujúcemu návrhu nemali žiadne pripomienky
a schválili ho.
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Schválený pozmenený program:
1.
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 14. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2.
Interpelácia poslancov
3.
Kontrola uznesení
4.
Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Vojčice, voľba volebnej komisie
a zapisovateľa na „Voľbu hlavného kontrolóra obce Vojčice“
5.
Oznámenie majetku, činnosti, zamestnaní a majetkových pomerov – Mgr. Vlastimil Kiral- Varga
- prerokovanie
6.
Schválenie podania žiadosti na Ministerstvo financií SR -rekonštrukcia obecného rozhlasu
7.
Žiadosť o usporiadanie spoločenských aktivít – Viera Čopáková Vojčice
8.
Rôzne

9.
10.
11.

Diskusia
Návrh na schválenie uznesenia
Záver

Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli určení a schválení:
- Ujhely František
- Vilus Marián
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Za zapisovateľa bola určená:
 Iveta Popovičová
Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Bajus Jozef
- Konečný Martin
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 2: Interpelácia poslancov
Ako prvý o slovo požiadal poslanec František Ujhely:
– pýtam sa pán starosta prečo sa ešte nevyrába zámkova dlažba?
Odpovedal starosta – s výrobou zámkovej dlažby sa začne od apríla 2017
Marián Vilus:
– počul som p. starosta, že medzi obcou a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou prebehlo
jednanie. Pýtam sa p. starosta o čom ste rokovali?
– v minulosti bol schválený nákup kamery k 16 b. j., uvažuje obec o umiestnenie kamery v tejto
lokalite?
– navrhujem vyzvať majiteľa majera p. Ing. Karola Paulu na likvidáciu budov, ktoré sa nachádzajú
v tomto areály, nakoľko špatia obec a sú nebezpečné na bývanie
Odpovedal starosta:
– jednanie medzi obcou a VVS som inicializoval ja. Na stretnutí sme riešili prečerpávanie
odpadových vôd, pretože projekt podľa, ktorého sa doteraz stavba realizovala nevyhovuje novým
technológiám. Tento projekt na kanalizáciu vypracoval p. Ing. Bačo, ktorý odmieta zakomponovať
nové pripomienky, ktoré vzniesli z VVS. Obec preto bude musieť vypracovať nový projekt na
kanalizáciu. Oslovil som nového projektanta, ktorý sa má stretnúť so zástupcami VVS a so
mnou. Na stretnutí sa preberú pripomienky zo strany vodárni, ktoré projektant zakomponuje
do nového projektu. Obec už podala žiadosť na územné konanie.
– čo sa týka zakúpenia kamery k 16 b. j., v súčasnej dobe prebehlo verejné obstarávanie ohľadom
kamerového systému v obci. Plánujeme rozmiestniť kamery na rizikové miesta v obci napr: NS,
cintorín a iné. V týchto dňoch vyšla ďalšia výzva cez Okresný úrad Košice, ktorej účelom je podpora
aktivít v oblasti prevencie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti v obciach.
– budovy bývalého majera mali byť už dávno zbúrané. Pán Karol Paulu to mal už v minulosti dať do
poriadku. Obec s jeho majetkom nemôže narábať.
Dušan Jeňo:
– ako pokračujú práce na novej materskej škole?
Odpovedal starosta:
– Verejný obstarávateľ zrušil verejné obstarávanie, nakoľko sa v priebehu postupu verejného
obstarávania zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, z dôvodu, že v lehote
na predkladanie ponúk a v lehote o vysvetlenie súťažných podkladov bolo verejnému
obstarávateľovi doručených viacero žiadosti o vysvetlenie projektovej dokumentácie na predmet
zákazky so závažnými pripomienkami. Na základe týchto žiadostí verejný obstarávateľ zistil, že je
zrejmá potreba zo strany verejného obstarávateľa zásadným spôsobom zmeniť opis predmetu
zákazky (projektová dokumentácia a výkaz výmer). Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ teda
prehodnotil opis predmetu zákazky a rozhodol sa toto verejné obstarávanie zrušiť.

Nové verejného obstarávania bude vyhlásené, čo najbližšom čase.
K bodu 3: Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení na vedomie.
Uznesenie č. 187/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
K bodu 4: Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Vojčice, voľba volebnej komisie
a zapisovateľa na „Voľbu hlavného kontrolóra obce Vojčice“
Poslanci si zo svojich radov zvolili trojčlennú komisiu na otváranie doručených obálok, vyhodnotenie
voľby na hlavného kontrolóra a schválili zapisovateľa. Zvolená volebná komisia z radov poslancov
najprv otvorila obálky, ktoré boli zaslané alebo doručené osobne na Obecný úrad Vojčice do 16. marca
2017. Volebná komisia vyhodnotila podmienky stanovené vo Výzve na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra Obce Vojčice. Voľby hlavného kontrolóra sa zúčastnila kandidátka Ing. Viera Wawreková a
nezúčastnili sa Ing. Ingrid Grimlingová a Ing. Jozef Timko. Pani Wawreková bola vyzvaná, aby
odprezentovala svoju kandidatúru na hlavného kontrolóra obce.
Po vyhodnotení volebná komisia vydala hlasovací lístok, na ktorom boli uvedení všetci kandidáti, ktorí
splnili stanovené podmienky. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce prebehlo tajným
hlasovaním poslancov. Predseda volebnej komisie Marta Kopečková prečítala zápisnicu z voľby na
hlavného kontrolóra obce a oboznámila poslancov a prítomnú verejnosť, že všetke hlasovacie lístky, ktoré
boli vhodené do urny boli platné. Za hlavného kontrolóra obce bola tajným hlasovaním zvolená Ing.
Ingrid Grimlingová s počtom hlasov 6. Dokumenty súvisiace z výberovým konaním hlavného kontrolóra
obce sú neoddeliteľnou prílohou zápisnice.
Voľba volebnej komisie na „Voľbu hlavného kontrolóra obce Vojčice“
Kopečková Marta – predseda
Borov Vincent
– člen
Jeňo Dušan
- člen
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 188/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
trojčlennú komisiu na „Voľbu hlavného kontrolóra obce Vojčice“ v zložení:
Kopečková Marta – predseda
Borov Vincent
– člen
Jeňo Dušan
- člen
Uznesenie č. 189/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
za zapisovateľku pre voľbu hlavného kontrolóra obce Vojčice pracovníčku OcÚ Ivetu Popovičovú
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 190/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Ing. Ingrid Grimlingovú za hlavného kontrolóra obce na 40 hodinový úväzok mesačne s nástupom
od 1. apríla 2017
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 1 zdržalo sa: 0

K bodu 5: Oznámenie majetku, činnosti, zamestnaní a majetkových pomerov – Mgr. Vlastimil KiralVarga - prerokovanie
Starosta obce predložil oznámenie majetku, činnosti, a zamestnaní a majetkových pomerov starostu obce.
Starosta obce svoje Oznámenie majetku, činnosti, zamestnaní a majetkových pomerov dal k nahliadnutia
poslancom obce. Poslanci zobrali uvedené oznámenie na vedomie.
Uznesenie č. 191/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
oznámenie majetku, činnosti, a zamestnaní a majetkových pomerov starostu obce Mgr. Vlastimila KiralVargu
K bodu 6: Schválenie podania žiadosti na Ministerstvo financií SR -rekonštrukcia obecného
rozhlasu
Starosta obce informoval poslancov obce, že obec chce podať žiadosť na Ministerstvo financií, ktorá by
sa týkala rekonštrukcie rozhlasov v obci Vojčice. Poslanci podanie žiadosti na MF SR schválili.
Uznesenie č. 192/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR na stavbu - Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 7. Žiadosť o usporiadanie spoločenských aktivít – Viera Čopáková Vojčice
Pani Viera Čopáková – Bar Elixír písomne požiadala obce Vojčice o usporiadanie spoločenskej akcie
pre uzavretú spoločnosť „Veľkonočný ples“, dňa 16. apríla 2017 v čase od 19:00 hod. do 02:00 hod., a
zároveň o možnosť usporiadať raz mesačne spoločenskú akciu počas roka v Bare Elixír Vojčice.
Starosta obce informoval poslancov, že p. Viere Čopákovej bolo zo strany obce zaslané upozornenie,
nakoľko sa v Bare Elixír bez schválenia realizovala spoločenská akcia. Od tohto času sa v Bare Elixír
žiadne spoločenské akcie nekonali. Poslanec Vincent Borov – všimol som si, že žiadosť sa týka dvoch
rôznych akcií. Navrhujem hlasovať za obe jednotlivo. Žiadosť o usporiadanie “Veľkonočného plesu“
dňa 16.04.2017 v čase od 19:00 hod. do 02:00 hod. poslanci schválili. Uskutočňovanie pravidelných
spoločenských akcií (raz mesačne) počas roka poslanci neschválili.
Uznesenie č. 193/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
usporiadanie spoločenskej akcie pre uzavretú spoločnosť „Veľkonočný ples“, dňa 16. apríla 2017 v čase
od 19:00 hod. do 00:02 hod. v Bare Elixír u Dušana, Hlavná ulica 50 Vojčice v zmysle VZN č. 2/2014 a
Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014 o verejných kultúrnych podujatiach v obci Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 194/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
uskutočňovanie pravidelných spoločenských akcií (raz mesačne) počas roka v Bare Elixír u Dušana,
Hlavná ulica 50 Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 3 (Jeňo, Kopečková,Vilus) proti: 4 ( Bajus, Borov, Ujhely, Konečný)
zdržalo sa: 0
K bodu 8: Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že bola zverejnená výzva na Zberné dvory. Obec plánuje na túto
výzvu reagovať.

K bodu 9: Diskusia
O slovo požiadal Miroslav Revaj:
– chcel by som upozorniť obec Vojčice, že most cez Trnávku z Orechovej ulice smerom k bývalému
majeru je bez zábradlia. Pokiaľ viem už sa železo tak nekradne, preto navrhujem tento most
opraviť, nakoľko ľudia ho dosť využívajú, na moste chýba aj betón sú tam diery.
Odpovedal starosta:
– obec plánuje oplotiť majer od Majerskej ulice a Orechovej ulice a tiež aj areál bývalého JRD a to
z dôvodu, že v týchto objektoch vznikajú nelegálne skládky, ktoré obec musí na vlastné náklady
odstrániť.
Monika Bérešová:
– v minulosti bolo zvykom, že na jar sa pristavovali veľkoobjemové kontajnery na jednotlivé ulice.
Plánuje obec takúto akciu v súčasnej dobe? Chcem sa opýtať, kde je možné v obci zložiť napr. stavebný
odpad.
– ďalej sa chcem opýtať, ako plánuje obec využiť priestory v kaštieli. Možno by sa mohla zriadiť
detská ambulancia.
Odpovedal starosta:
– v minulosti sa veľkoobjemové kontajnery umiestňovali po jednotlivých uliciach, ale tieto sa veľmi
neosvedčili pretože ľudia tam hádzali aj taký odpad, ktorý sa zbiera v pravidelných intervaloch
podľa harmonogramu
– občania, ktorí sa chcú zbaviť stavebného odpadu, musia postupovať podľa VZN obce Vojčice o
odpadoch
– čo sa týka kaštieľa od apríla sa začne znova výroba zamkovej dlažby. Pokiaľ viem lekár by sa
v našej obci asi neuživil, nakoľko sme v spádovej oblasti blízko Trebišova, Sečoviec a Michaloviec
– chcel by som informovať poslancov a verejnosť, že na obec Vojčice bolo podané trestné
oznámenie ohľadom Úpravy centrálnej časti obce Vojčice z Národnej korupčnej agentúry Košice,
zo strany občana obce Jozefa Šefčíka. Jedná sa hlavne o pokládku zamkovej dlažby k vstupom k
rodinným domom na Školskej ulici a Ulici P. O. Hviezdoslava, stavebný odpad zo stavby.
K bodu 10: Návrh na uznesenia
Návrh na schválenie uznesení z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal poslanec František Ujhely.
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 11: Záver
Na záver 14. 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

Bajus Jozef
Martin Konečný

Uznesenie č. 187/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. marca 2017
K bodu 3: Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia
Vojčice, 29.03.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 188/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. marca 2017
K bodu 4: Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Vojčice, voľba volebnej komisie
a zapisovateľa na „Voľbu hlavného kontrolóra obce Vojčice“
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
trojčlennú komisiu na „Voľbu hlavného kontrolóra obce Vojčice“ v zložení:
Kopečková Marta – predseda
Borov Vincent
– člen
Jeňo Dušan
- člen
Vojčice, 29.03.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 189/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. marca 2017
K bodu 4: Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Vojčice, voľba volebnej komisie
a zapisovateľa na „Voľbu hlavného kontrolóra obce Vojčice“
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
za zapisovateľku pre voľbu hlavného kontrolóra obce Vojčice pracovníčku OcÚ Ivetu Popovičovú
Vojčice, 29.03.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 190/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. marca 2017
K bodu 4: Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Vojčice, voľba volebnej komisie
a zapisovateľa na „Voľbu hlavného kontrolóra obce Vojčice“
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Ing. Ingrid Grimlingovú za hlavného kontrolóra obce na 40 hodinový úväzok mesačne s nástupom
od 1. apríla 2017
Vojčice, 29.03.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 191/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. marca 2017
K bodu 5: Oznámenie majetku, činnosti, zamestnaní a majetkových pomerov – Mgr. Vlastimil KiralVarga - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
oznámenie majetku, činnosti, a zamestnaní a majetkových pomerov starostu obce Mgr. Vlastimila KiralVargu
Vojčice, 29.03.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 192/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. marca 2017
K bodu 6: Schválenie podania žiadosti na Ministerstvo financií SR -rekonštrukcia obecného
rozhlasu
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR na stavbu - Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Vojčice

Vojčice, 29.03.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 193/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. marca 2017
K bodu 7. Žiadosť o usporiadanie spoločenských aktivít – Viera Čopáková Vojčice
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
usporiadanie spoločenskej akcie pre uzavretú spoločnosť „Veľkonočný ples“, dňa 16. apríla 2017 v čase
od 19:00 hod. do 02:00 hod. v Bare Elixír u Dušana, Hlavná ulica 50 Vojčice v zmysle VZN č. 2/2014 a
Dodatku č. 1 K VZN č. 2/2014 o verejných kultúrnych podujatiach v obci Vojčice
Vojčice, 29.03.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 194/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. marca 2017
K bodu 7. Žiadosť o usporiadanie spoločenských aktivít – Viera Čopáková Vojčice
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
uskutočňovanie pravidelných spoločenských akcií (raz mesačne) počas roka v Bare Elixír u Dušana,
Hlavná ulica 50 Vojčice
Vojčice, 29.03.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

