Zápisnica
z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 21.06. 2017
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny
 Bajus Jozef
 Borov Borov
 Jeňo Dušan
 Kolody Lukáš
 Kopečková Marta
 Konečný Martin, Ing.
 Pencák Michal, Mgr
 Ujhely František

Ospravedlnený: Marián Vilus
Verejnosť: Bartolomej Kasaj, Viera Čopáková, Valentína Chromá

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 17. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Interpelácia poslancov
Kontrola uznesení
Návrh VZN č. 2/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vojčice
- prerokovanie
Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojčice - prerokovanie
Návrh VZN č. 4/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Vojčice - prerokovanie
Návrh VZN č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych komunikácií v obci
Vojčice - prerokovanie
Návrh- Dodatok č.3/2017 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 časua Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým
pobytom v obci Vojčice- prerokovanie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok - prerokovanie
Záverečný účet obce Vojčice za rok 2016, Stanovisko hlavného kontrolóra obce
Vojčice k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2016 - prerokovanie
Schválenie uznesenie projektu stavby: Znižovanie energetickej náročnosti verejných
budov, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - prerokovanie
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu obce –
Gréckokatolícka farnosť Vojčice - prerokovanie
Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie stavby – garáž súp. č. 603, Školská
ulica, Michal Vaško - prerokovanie
Žiadosť o odkúpenie ½ zo stavby č. 698/3 – Jozef Paľovčík, Vojčice
Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
Rôzne
Diskusia
Návrh na schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 17. zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Starosta obce privítal prítomných poslancov na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že z 9 poslancov OZ je prítomných 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo
spôsobilé rokovať a uznášať. Starosta navrhol doplniť program rokovania o bod č. 16.
Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 a § 29 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
v znení neskorších predpisov a bod 17. Žiadosť o možnosť usporiadať tanečné zábavy
a ostatné body sa posunú. Poslanci pozmenený program rokovania schválili.
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 17. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2.
Interpelácia poslancov
3.
Kontrola uznesení
4.
Návrh VZN č. 2/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vojčice
- prerokovanie
5.
Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v
Zriaďovateľskejpôsobnosti obce Vojčice - prerokovanie
6.
Návrh VZN č. 4/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Vojčice - prerokovanie
7.
Návrh VZN č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych komunikácií v obci
Vojčice - prerokovanie
8.
Návrh- Dodatok č.3/2017 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
9.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017 –
prerokovanie
10. Záverečný účet obce Vojčice za rok 2016, Stanovisko hlavného kontrolóra obce
Vojčice k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2016 - prerokovanie
11. Schválenie uznesenie projektu stavby: Znižovanie energetickej náročnosti verejných
budov, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - prerokovanie
12. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu obce –
Gréckokatolícka farnosť Vojčice - prerokovanie
13. Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie stavby – garáž súp. č. 603, Školská
ulica, Michal Vaško - prerokovanie
14. Žiadosť o odkúpenie ½ zo stavby č. 698/3 – Jozef Paľovčík, Vojčice
15. Rozpočtové opatrenia – prerokovanie
16. Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 a § 29 zákona č. 153/2001 Z.z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov - prerokovanie
17. Žiadosť o možnosť usporiadať tanečné zábavy – Viera Čopáková, Vojčice
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Návrh na schválenie uznesenia
21. Záver

Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli určení a schválení:
- Lukáš Kolody
- Michal Pencák
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Za zapisovateľa bola určená:
 Iveta Popovičová
Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Dušan Jeňo
- Marta Kopečková
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 2: Interpelácia poslancov
Ako prvý o slovo požiadal poslanec Dušan Jeňo:
- občania obce sa ma pýtajú, čo je s rozhlasmi, a kedy sa opravia
- prečo sa nerobí chodník na cintoríne
Odpovedal starosta obce:
- rozhlasy sa budú rekonštruovať pokiaľ bude schválená dotácia o ktorú obec požiadala.
V obci by sa malo nainštalovať 70 ks rozhlasov, ktoré sa namontujú na jednotlivé
ulice. V súčasnej dobe občania sú informovaný bezplatnou službou formou sms správ
(iba občania, ktorý nahlásili svoje mobilné číslo)
- v súčasnej dobe sa vyrába zámková dlažba. Dokončil sa chodník na Ulici M. R.
Štefánika, následne sa bude pokračovať vo výstavbe chodníka na cintoríne
Jozef Bajus:
- prečo sa ešte nenamontovalo svetlo pri rodinnom dome p. Dančáka
Odpovedal starosta obce:
- svetlo sa v najbližšom čase namontuje
K bodu 3: Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení
na vedomie.
Uznesenie č. 217/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
K bodu 4: Návrh VZN č. 2/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vojčice prerokovanie
Návrh VZN č. 2/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vojčice bol po dobu 15 dní
zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie. Zo strany občanov
a poslancov k návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. Poslanci Návrh VZN č. 2/2017
obdržali v písomnej forme a schválili ho. Návrh VZN č. 2/2017 je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 218/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
VZN č. 2/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 5: Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojčice - prerokovanie
Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Vojčice bolo po dobu 15 dní zverejnená na webovej stránke a na úradnej
tabuli obce na pripomienkovanie. Poslanci Návrh VZN č. 3/2017 obdržali v písomnej forme
a je prílohou zápisnice.
K Návrhu VZN č. 3/2017 zo strany občanov a poslancov neboli vznesené žiadne
pozmeňujúce pripomienky. Návrh VZN č. 30/2017 poslanci schválili.
Uznesenie č. 219/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
VZN č. 3/2017, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 6: Návrh VZN č. 4/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Vojčice - prerokovanie
Návrh VZN č. 4/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Vojčice bol po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na
pripomienkovanie. Zo strany občanov a poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci návrh VZN č. 4/2017 obdržali v písomnej forme, schválili ho a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 220/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
VZN č. 4/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 7: Návrh VZN č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych komunikácií
v obci Vojčice - prerokovanie
Návrh VZN č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych komunikácií v obci Vojčice bol
po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce k pripomienkovaniu. Zo
strany občanov a poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. Poslanci návrh VZN č.
5/2017 obdržali v písomnej forme, schválili ho a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 221/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
VZN č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych komunikácií v obci Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0

O 17:20 hod. sa na zasadnutie prišiel a ospravedlnil sa za meškanie poslanec Vincent Borov.
K bodu 8: Návrh- Dodatok č. 3/2017 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 – Dodatok č. 3/2017 k VZN č. 2/2013 bol po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke obce na pripomienkovanie . Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne
pozmeňujúce pripomienky. Základná súkromná umelecká škola so sídlom vo Vojčiciach
zaslala obci písomnú pripomienku k navrhovanému dodatku č. 3/2017 k VZN č. 2/2013.
Uvedenú pripomienku obdržali poslanci v písomnej forme. Dôvodová správa je prílohou
zápisnice. Po rozprave a zamietnutí pripomienky poslanci dodatok schválili v navrhovanej
podobe. Dodatok č. 3/2017 je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 222/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 3/2017 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: 8 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 9: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017 –
prerokovanie
Návrh Plán kontrolnej činnosti bol po dobu 15 dní zverejnený na webovej stránke a úradnej
tabuli obce na pripomienkovanie. Zo strany poslancov k návrhu neboli vznesené žiadne
pripomienky a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017 vzali na
vedomie. Návrh plánu je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 223/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017
K bodu 10: Záverečný účet obce Vojčice za rok 2016, Stanovisko hlavného kontrolóra
obce Vojčice k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2016 - prerokovanie
Záverečný účet obce Vojčice za rok 2016 vypracovala ekonómka obce p. A. Dziaková.
Záverečný účet bol po dobu 15 dní zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli obce
Vojčice Hlavná kontrolórka obce p. Ingrid Grimlingová v svojom stanovisku k Záverečnému
účtu odporučila obecnému zastupiteľstvu, aby ho schválili bez výhrad. Záverečný účet je
prílohou zápisnice a poslanci ho schválili bez výhrad. Rovnako boli poslanci oboznámený
s vykonaním audit za rok 2016. Podľa názoru audítora účtovná závierka za rok 2016
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Vojčice k 31.12.2016.
Uznesenie č. 224/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016
b) berie na vedomie
správu audítora za rok 2016

c) schvaľuje
Záverečný účet Obce Vojčice a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
Hlasovanie poslancov: za: 8 proti: 0 zdržalo sa: 0
d) schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenie na tvorbu rezervného fondu vo výške 24 823,99
EUR
Hlasovanie poslancov: za: 8 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 11: Schválenie uznesenie projektu stavby: Znižovanie energetickej náročnosti
verejných budov, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - prerokovanie
Starosta obce informoval, že bola zverejnená výzva na Znižovanie energetickej náročnosti
verejných budov, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19. Obec už má vypracovaný projekt
na danú stavbu. V projekte sa rieši zateplenie obvodových múrov OÚ a KD, nová kotolňa,
strecha a iné stavebné úpravy. Poslanci predloženie žiadosti o NFP schválili.
Uznesenie č. 225/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
predloženie ŽoNFP na SO pre projekt: „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy
Obecného úradu a kultúrneho domu vo Vojčiciach“. Schvaľuje výšku maximálneho
celkového spolufinancovania projektu vo výške 13 036,25 EUR z celkových oprávnených
výdavkov vo výške 260 724,92 EUR, ako aj výšku neoprávnených výdavkov, o ktoré bola
znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na
vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej
medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu;
- kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Hlasovanie poslancov: za: 8 proti: 0 zdržalo sa: 0
12.
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu obce –
Gréckokatolícka farnosť Vojčice – prerokovanie
Gréckokatolícka cirkev farnosť Vojčice písomne požiadala obec o dotáciu z rozpočtu obce na
opravu chodníkov okolo chrámu a na odvodnenie chrámu. Poslanci žiadosť obdržali
v písomnej forme a je prílohou zápisnice. V zmysle platného VZN o poskytnutí dotácie
právnickým a fyzickým osobám na území obce Vojčice a v zmysle § 7 ods. 4 zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je možné poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len na verejnoprospešný účel alebo
všeobecne prospešný účel, ktorý uvedená žiadosť nespĺňa. Rovnako v zmysle článku 3 ods. 2
možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti
vysporiadané všetky záväzky voči obci. Táto podmienka tiež nie je splnená. Z uvedených
dôvod sa všetci poslanci pri hlasovaní o poskytnutí dotácie zdržali.
Uznesenie č. 226/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu obce pre Gréckokatolícku cirkev,
farnosť Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 0 proti: 0 zdržalo sa: 8

K bodu 13: Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie stavby – garáž súp. č. 603,
Školská ulica, Michal Vaško – prerokovanie
Pán Michal Vaško písomne požiadal obec o odkúpenie ½ obecnej garáže súpisné číslo 605
(pri podávaní žiadosti mala garáž jedno súpisne číslo 603). Na základe vypracovaného
znaleckého posudku č. 79/2017 zo dňa 25.5.2017 bola určená všeobecná hodnota garáže
a priľahlého pozemku v sume 543,- €. Poslanci schválili zámer odpredať uvedené
nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa, tak ako je uvedené v zámere, ktorý tvorí
prílohu zápisnice. O schválení prevodu bude OZ rokovať na svojom najbližšom zasadnutí po
uplynutí 15 dňovej lehoty.
Uznesenie č. 227/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
zámer prevodu majetku – garáže s.č. 605 na p.č. 698/4 v katastri obce Vojčice na ul. Školskej
z dôvodu hodného osobitného zreteľa za sumu 543,- €, úhradu ½ ceny znaleckého posudku
v sume 79,68 € kupujúcim. Zámer tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Hlasovanie poslancov: za: 8 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 14: Žiadosť o odkúpenie ½ zo stavby č. 698/3 – Jozef Paľovčík, Vojčice
Na základe vypracovaného znaleckého posudku č. 79/2017 zo dňa 25.5.2017 bola určená
všeobecná hodnota garáže a priľahlého pozemku v sume 517,- €. Poslanci schválili zámer
odpredať uvedené nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa, tak ako je uvedené
v zámere, ktorý tvorí prílohu zápisnice. O schválení prevodu bude OZ rokovať na svojom
najbližšom zasadnutí po uplynutí 15 dňovej lehoty.
Uznesenie č. 228/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
zámer predaja majetku – garáže s.č. 603 na p.č. 698/3 v katastri obce Vojčice na ul. Školskej
z dôvodu hodného osobitného zreteľa za sumu 517,- €, úhradu ½ ceny znaleckého posudku
v sume 79,68 € kupujúcim. Zámer tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Hlasovanie poslancov: za: 8 proti:
zdržalo sa: 0
K bodu 15: Rozpočtové opatrenia – prerokovanie
Hlavná kontrolórka obce predniesla rozpočtového opatrenie č. 2/2017. Išlo o rozpočtovanie
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na aktivačnú činnosť, § 54 cesta na trh práce, asistentov
učiteľa, §50j, ako aj presuny medzi jednotlivými položkami.
Uznesenie č. 229/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2 /2017
Hlasovanie poslancov: za: 8 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 16: Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 a § 29 zákona č. 153/2001 Z.z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov - prerokovanie
Okresná prokuratúra na podnet neúspešnej kandidátky na funkciu hlavného kontrolóra obce
Vojčice, preskúmala zákonnosť postupu voľby hlavného kontrolóra, ktorá sa konala dňa
29.03.2017. Po preskúmaní požadovaných dokladov okresná prokuratúra v upozornení sp.
zn.: Pd 87/17/8811-9, konštatovala, že obec ustanovila nesprávny deň uplynutia 14 dňovej
lehoty. Dané pochybenie však nemá žiadne právne následky na zvolenie hlavného kontrolóra.

Poslanci Upozornenie prokurátora obdržali v písomnej forme a je prílohou zápisnice.
Upozornenie prokurátora poslanci vzali na vedomie a zhodli sa, že v budúcnosti budú
rešpektovať platné právne predpisy.
Uznesenie č. 230/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Upozornenie prokurátora sp. zn.: Pd 87/17/8811-9 ods. 1 a § 29 zákona č. 153/2001 Z.z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov a v budúcnosti bude rešpektovať platne právne
predpisy
K bodu 17: Žiadosť o možnosť usporiadať tanečné zábavy, Viera Čopáková Vojčice
Pani Viera Čopáková písomne požiadala obec o schválenie usporiadania tanečnej zábavy raz
mesačne s uzavretou spoločnosťou. Poslanci žiadosť neschválili.
Uznesenie č. 231/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
žiadosť o možnosť usporiadať tanečné zábavy jedenkrát mesačne v Bare Elixír u Dušana ,
Hlavná ulica č. 50, Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 0 proti: 2 (Bajus, Borov) zdržalo sa: 6 (Jeňo, Kolody,
Konečný, Kopečková, Pencák a Ujhely)
K bodu 18: Rôzne
V bode rôzne neboli žiadne pripomienky.
K bodu 19: Diskusia
V diskusii poslanci riešili oslavy obce.
K bodu 20: Návrh na uznesenia
Návrh na schválenie uznesení z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal poslanec
Michal Pencák .
Hlasovanie poslancov: za: 8 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 21: Záver
Na záver 17. 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
Marta Kopečková

Uznesenie č. 217/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21.júna2017
K bodu 3: Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia
Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 218/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21.júna 2017
K bodu 4: Návrh VZN č. 2/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vojčice prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
VZN č. 2/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vojčice
Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 219/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21.júna 2017
K bodu 5: Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
VZN č. 3/2017, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Vojčice
Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 220/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21. júna 2017
K bodu 6: Návrh VZN č. 4/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
VZN č. 4/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Vojčice
Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 221/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21. júna 2017
K bodu 7. Návrh VZN č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych komunikácií
v obci Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
VZN č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych komunikácií v obci Vojčice
Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 222/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21. júna 2017
K bodu 8: Návrh- Dodatok č. 3/2017 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 Obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 3/2017 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, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 223/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21. júna 2017
K bodu 9: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017 –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017
Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 224/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21. júna 2017
K bodu 10: Záverečný účet obce Vojčice za rok 2016, Stanovisko hlavného kontrolóra
obce Vojčice k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2016 - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016
b)berie na vedomie
správu audítora za rok 2016
c) schvaľuje
Záverečný účet Obce Vojčice a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
d) schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenie na tvorbu rezervného fondu vo výške 24 823,99
EUR
Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 225/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21. júna 2017
K bodu 11: Schválenie uznesenie projektu stavby: Znižovanie energetickej náročnosti
verejných budov, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
predloženie ŽoNFP na SO pre projekt: „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy
Obecného úradu a Kultúrneho domu vo Vojčiciach“. Schvaľuje výšku maximálneho
celkového spolufinancovania projektu vo výške 13 036,25 EUR z celkových oprávnených
výdavkov vo výške 260 724,92 EUR, ako aj výšku neoprávnených výdavkov, o ktoré bola
znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na
vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej
medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu;
- kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 226/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21. júna 2017
12. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu obce –
Gréckokatolícka farnosť Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu obce pre Gréckokatolícku cirkev,
farnosť Vojčice
Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 227/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21 júna 2017
K bodu 13: Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie stavby – garáž súp. č. 603,
Školská ulica, Michal Vaško - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
zámer prevodu majetku – garáže s.č. 605 na p.č. 698/4 v katastri obce Vojčice na ul. Školskej
z dôvodu hodného osobitného zreteľa za sumu 543,- €, úhradu ½ ceny znaleckého posudku
v sume 79,68 € kupujúcim. Zámer tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 228/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21 júna 2017
K bodu 14: Žiadosť o odkúpenie ½ zo stavby č. 698/3 – Jozef Paľovčík, Vojčice
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
zámer predaja majetku – garáže s.č. 603 na p.č. 698/3 v katastri obce Vojčice na ul. Školskej
z dôvodu hodného osobitného zreteľa za sumu 517,- €, úhradu ½ ceny znaleckého posudku
v sume 79,68 € kupujúcim. Zámer tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 229/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21 júna 2017
K bodu 15: Rozpočtové opatrenia – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2 /2017
Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga

starosta obce

Uznesenie č. 230/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21 júna 2017
K bodu 16: Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 a § 29 zákona č. 153/2001 Z.z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Upozornenie prokurátora sp. zn.: Pd 87/17/8811-9 ods. 1 a § 29 zákona č. 153/2001 Z.z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov a v budúcnosti bude rešpektovať platne právne
predpisy
Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 231/2017
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 21 júna 2017
K bodu 17: Žiadosť o možnosť usporiadať tanečné zábavy, Viera Čopáková Vojčice
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
žiadosť o možnosť usporiadať tanečné zábavy jedenkrát mesačne v Bare Elixír u Dušana ,
Hlavná ulica č. 50, Vojčice

Vojčice, 21.06.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

