Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 27.09. 2017
Prítomní :

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

Ospravedlnení: Borov Vincent, Kolody Lukáš
Verejnosť:

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

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 19. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Interpelácia poslancov
Kontrola uznesení
Schválenie podania žiadosti na Rekonštrukciu telocvične - rokovanie
Diskusia
Návrh na schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 19. zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Vedením obecného zasadnutia bol poverený zástupca starostu obce pán Marián Vilus,
nakoľko starosta obce bol služobne odcestovaný v Bratislave.
Zástupca starostu obce privítal prítomných poslancov na 19. zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Konštatoval, že z 9 poslancov OZ je prítomných 7 poslancov. Obecné
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať. Poslanci program rokovania schválili.
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli určení a schválení:
- Konečný Martin
- Kopečková Marta
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Za zapisovateľa bola určená:
 Iveta Popovičová
Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Jeňo Dušan
- Pencák Michal
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0

K bodu 2: Interpelácia poslancov
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne interpelácie.
K bodu 3: Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení
na vedomie.
Uznesenie č. 241/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
K bodu 4: Schválenie podania žiadosti na Rekonštrukciu telocvične - rokovanie
Zástupca starostu obce informoval poslancov, že obec plánuje podať žiadosť na rekonštrukciu
telocvične, nakoľko je v havarijnom stave. Celkový rozpočet na rekonštrukciu telocvične je
151 417,45€. Spolufinancovanie zo strany obce je 10,2141 % z celkových nákladov a to
v sume 15 471,45 €. Poslanci schválili podanie žiadosti a 10,2141 % spolufinancovanie obce
z celkových nákladov v sume 15 471,45 € .
Uznesenie č. 242/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
a) podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 v celkovej výške
151 471,45 €
b) spolufinancovanie obce vo výške 10,2141 % t. j. v sume 15 471,45 €
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 5: Diskusia
Zo strany poslancov nebol vznesený žiadny diskusný príspevok.
K bodu 6: Návrh na uznesenia
Návrh na schválenie uznesení z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal poslankyňa
Marta Kopečková
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 7: Záver
Na záver 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupca starostu obce prítomným
poslancom poďakoval im za ich účasť a zároveň ich pozval na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapisovateľ:

Overovatelia zápisnice:

Iveta Popovičová

Dušan Jeňo
Michal Pencák

Uznesenie č. 241/2017
z 19. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 27. septembra2017
K bodu 3: Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia
Vojčice, 27.09.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 242/2017
z 19. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 27. septembra 2017
K bodu 4: Schválenie podania žiadosti na Rekonštrukciu telocvične - rokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
a) podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične v celkovej výške 151 471,45 €
b) spolufinancovanie obce vo výške 10,2141 % t. j. v sume 15 471,45 €
Vojčice, 27.09.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

