Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 18.12. 2017
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny








Borov Vincent, Ing.
Jeňo Dušan
Kopečková Marta
Konečný Martin, Ing.
Pencák Michal, Mgr.
Ujhely František
Vilus Marián

Ospravedlnení:Jozef Bajus, Lukáš Kolody
Verejnosť:Bartolomej Kasaj, Monika Bérešová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 20. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Interpelácia poslancov
Kontrola uznesení
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky – prerokovanie
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2016/2017 Materská škola Vojčice - prerokovanie
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2016/2017 Základná škola Vojčice - prerokovanie
Návrh odmeny hlavnej kontrolórky za rok 2017 – prerokovanie
Podnet na uloženie povinnosti kontrolórovi obce vykonať kontrolu dodržiavania
Všeobecne záväzných právnych predpisov – Slovenská regionálna spoločnosť
Bratislava – SUZŠ Bačkov - prerokovanie
Žiadosť o možnosť usporiadať „Štefanskú zábavu“, Viera Čopáková, Vojčiceprerokovanie
Žiadosť o možnosť usporiadať „Silvestrovskú zábavu“, Viera Čopáková, Vojčiceprerokovanie
Žiadosť o prenájom izby v rodinnom dome – Martin Barila Vojčice
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na obecný nájomný rodinný dom Letná 540,
Anna Radomská Vojčice – prerokovanie
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu, Mária
Mikulová Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o presun finančných prostriedkov – ZŠ Vojčice – prerokovanie
Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov – ZŠ Vojčice – prekovanie
Žiadosť o schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok
2017 prerokovanie
Schválenie predaja majetku obce garáž s.č. 603 a s.č. 605 – Jozef Paľovčík a Michal
Vaško
Rôzne
Diskusia
Návrh na schválenie uznesenie
Záver

K bodu 1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 20. zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Starosta obce privítal prítomných poslancov na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že z 9 poslancov OZ je prítomných 7 poslancov dvaja poslanci sa ospravedlnili.
Obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať. Poslanec František Ujhely navrhol
vypustiť bod č.10 z programu rokovania a presunúť ho na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Poslanci s návrhom súhlasili a schválili pozmeňujúci program rokovania.
Hlasovanie poslancov: za:7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Pozmeňujúci program:
1 Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 20. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2.
Interpelácia poslancov
3.
Kontrola uznesení
4.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky – prerokovanie
5.
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2016/2017 Materská škola Vojčice - prerokovanie
6.
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2016/2017 Základná škola Vojčice - prerokovanie
7.
Návrh odmeny hlavnej kontrolórky za rok 2017 – prerokovanie
8.
Podnet na uloženie povinnosti kontrolórovi obce vykonať kontrolu dodržiavania
Všeobecne záväzných právnych predpisov – Slovenská regionálna spoločnosť
Bratislava – SUZŠ Bačkov - prerokovanie
9.
Žiadosť o možnosť usporiadať „Štefanskú zábavu“, Viera Čopáková, Vojčiceprerokovanie
10. Žiadosť o prenájom izby v rodinnom dome – Martin Barila Vojčice
11. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na obecný nájomný rodinný dom Letná 540,
Anna Radomská Vojčice – prerokovanie
12. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu, Mária
Mikulová Vojčice - prerokovanie
13. Žiadosť o presun finančných prostriedkov – ZŠ Vojčice – prerokovanie
14. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov – ZŠ Vojčice – prekovanie
15. Žiadosť o schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok
2017 prerokovanie
16. Schválenie predaja majetku obce garáž s.č. 603 a s.č. 605 – Jozef Paľovčík a Michal
Vaško
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Návrh na schválenie uznesenie
20. Záver
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli určení a schválení:
- Dušan Jeňo
- Michal Pencák
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Za zapisovateľa bola určená:
 Iveta Popovičová

Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Marta Kopečková
- Marián Vilus
Hlasovanie poslancov: za:7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 2: Interpelácia poslancov
O slovo požiadal poslanec Dušan Jeňo:
- V roku 2018 by sa mala vykonať rekonštrukcia na Staničnej ulici, pýtam sa p. starosta
dala obec vypracovať projektovú dokumentáciu?
Odpovedal starosta:
- Projektovú dokumentáciu už spracováva p. Ing. Ondrej Ostrožovič. Je tam ale
problém, či priekopy zasypať alebo ponechať v pôvodnom stave. Obec urobí prieskum
medzi ľuďmi na ul. Staničná, akú majú predstavu
Michal Pencák:
- Rozprával som sa s pracovníkom VSE ohľadom obecných rozhlasov. Podľa ich
vyjadrenia elektrárne už nemajú žiadny problém s rozmiestnením optiky po ich
stĺpoch. Pán Ján Gonos, ktorý je správcom internetového pripojenia domácnosti
navrhol, že by na vlastné náklady natiahol optiku pre rozhlas po celej obci. Myslím, že
táto ponuka stojí za zamyslenie.
Odpovedal starosta:
- O tejto ponuke od p. Gonosa viem sám som s ním o tejto možnosti rozprával. Časť
optiky v obci máme rozmiestnenú. Máme schválenú ďalšiu žiadosť na kamery v sume
5000,- €.
K bodu 3: Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení
na vedomie.
Uznesenie č. 243/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
K bodu 4: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky – prerokovanie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018 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 2018 poslanci OZ zobrali na vedomie a je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 244/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
K bodu 5: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2016/2017 Materská Škola Vojčice - prerokovanie
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk. roku

2016/2017 Materskej školy Vojčice vypracovala riaditeľka MŠ Vojčice Mgr. Jana Šamková.
Poslanci správu obdŕžali v písomnej forme, je prílohou zápisnice a poslanci ju schválili.
Uznesenie č. 245/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk. roku
2016/2017 Materská škola Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 6: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2016/2017 – Základná škola - prerokovanie
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017 Základnej školy Vojčice vypracovala riaditeľka ZŠ p. Mgr. Monika Melková.
Poslanci správu obdŕžali v písomnej forme, je prílohou zápisnice a poslanci ju schválili.
Uznesenie č. 246/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017 – Základná škola Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 7: Návrh odmeny hlavnej kontrolórky za rok 2017 – prerokovanie
Starosta obce vyzval poslancov aby sa vyjadrili k tomuto bodu a navrhli odmenu pre hlavnú
kontrolórku obce. Odmena sa vypočíta zo súčtu platov za rok 2017. Poslanec Michal Pencák
navrhol 30%. Poslanci hlasovali za tento návrh a schválili ho.
Uznesenie č. 247/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu platov za rok 2017
Hlasovanie poslancov:
za: 6 /Borov, Jeňo, Konečný, Kopečková, Pencák, Vilus/
proti:0 zdržalo sa: 1 /Ujhely/
K bodu 8: Podnet na uloženie povinnosti kontrolórovi obce vykonať kontrolu
dodržiavania Všeobecne záväzných právnych predpisov – Slovenská regionálna
spoločnosť Bratislava – SUZŠ Bačkov - prerokovanie
Slovenská regionálna spoločnosť Bratislava je zriaďovateľom Súkromnej základnej
umeleckej školy so sídlom v Bačkove a písomne požiadala obecné zastupiteľstvo, aby uložilo
hlavnému kontrolórovi obce Vojčice povinnosť vykonať kontrolu dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 596/2003 Z.z., ako aj VZN č. 2/2013
pri poskytovaní dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľa. Kontrolórka predložila správy
vykonané pri zúčtovaní finančných prostriedkov poskytovaných pre SZUŠ v zmysle
schváleného VZN č. 2/2013 pri poskytovaní dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľa, jeho
dodatkov. Z uvedených správ vyplýva, že SZUŠ nehospodári s finančnými prostriedkami
hospodárne, efektívne a účelne. Správy obdŕžali poslanci v písomnej podobe. V zmysle
zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov je zriaďovateľ súkromnej školy povinný použiť finančné
prostriedky pridelené podľa § 4 na úhradu osobných nákladov a prevádzkových nákladov

okrem nájomného podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci, kapitálových výdavkov a okrem
reklamy. Z predložených správ vyplýva, že SZUŠ použila poskytnuté finančné prostriedky
nielen na bežné – prevádzkové výdavky ale aj na kapitálové výdavky. Hlavná kontrolórka
obce vypracovala dôvodovú správu, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice. Poslanci
zobrali na vedomie uvedený podnet od SZUŠ. Obecné zastupiteľstvo neschválilo poskytnutie
dotácie pre SZUŠ Bačkov (nástupca SZUŠ Vojčice) od 1.9.2017 z dôvodu zmeny sídla od
1.9.2017. Podnet je prílohou zápisnice a poslanci ho obdŕžali v písomnej forme.
Uznesenie č. 248/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berú na vedomie
Podnet na uloženie povinnosti kontrolórovi obce vykonať kontrolu dodržiavania Všeobecne
záväzných právnych predpisov
Uznesenie č. 249/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľuje
poskytnutie dotácie pre SZUŠ Bačkov ( nástupca SZUŠ Vojčice), z dôvodu zmeny sídla od
01.09.2017
Hlasovanie poslancov: 7 za: proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 9:Žiadosť o možnosť usporiadať „Štefanskú zábavu“, Viera Čopáková Vojčice –
prerokovanie
Pani Viera Čopáková písomne požiadala obec Vojčice o možnosť usporiadať dňa 25.12.2017
Štefanskú zábavu v priestoroch v bare Elixír u Dušana Vojčice. Plánovaný začiatok je od
19:00 hod do 03:00 hod. Na poriadok bude dohliadať žiadateľka spolu s políciou.
Žiadosť je prílohou zápisnice a poslanci ju obdŕžali v písomnej forme. Poslanci žiadosť
schválili s tým, že žiadateľka bude dodržiavať VZN č. 2/2014 o verejných a kultúrnych
podujatiach v obci Vojčice
Uznesenie č. 250/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
usporiadanie „Štefanskej zábavy“ dňa 25. decembra 2017 v bare Elixír u Dušana Vojčice
v čase od 19:00 hod. do 03:00 hod. za podmienok v zmysle VZN č. 2/2014 o verejných a
kultúrnych podujatiach v obci Vojčice a Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014
Hlasovanie poslancov: za: 6 /Jeňo, Konečný, Kopečková, Pencák, Ujhely, Vilus/
proti: 0 zdržalo sa: 1 /Borov/
K bodu 10: Žiadosť o prenájom izby v rodinnom dome – Martin Barila Vojčice
Pán Martin Barila písomne požiadal obec Vojčice o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
izby v obecnom rodinnom dome na ul. Letná 540/7. Nájom mu končí 31.12.2017. Poplatok za
nájom má menovaný za rok 2017 vyplatený. Žiadosť je prílohou zápisnice. Poslanci žiadosť
schválili s podmienkou, že menovaný sa v prípade predaja nehnuteľnosti do 7 dní vysťahuje.
Poslanci poverili starostu obce vypracovaním dodatku k nájomnej zmluve.
Uznesenie č. 251/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
žiadosť o prenájom izby v obecnom rodinnom dome na ul. Letná 540 od 1.1.2018 do

31.12.2018v sume 1,- €/mesačne, splatné vždy k 20 – temu dňu príslušného mesiaca.
b) poveruje
starostu obce spracovaním dodatku k zmluve o nájme bytových priestorov s podmienkou, že
v prípade predaja nehnuteľnosti sa p. Martin Barilla do 7 dní od predaja nehnuteľnosti
vysťahuje
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 11: Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na obecný nájomný dom Letná 540,
Anna Radomská Vojčice – prerokovanie
Pani Anna Radomská písomne požiadala obec Vojčice o predĺženie nájomnej zmluvy na
obecný nájomný rodinný dom na Letnej ulici 540. Žiadosť poslanci obdŕžali v písomnej
forme a je prílohou zápisnice. Poslanci žiadosť schválili do 31.12.2018 s podmienkou, že
v prípade predaja nehnuteľnosti sa menovaná do 7 dní vysťahuje. Poslanci poverili starostu
obce vypracovaním dodatku k nájomnej zmluve.
Uznesenie č. 252/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom rodinného domu na ul. Letná 540 od 1.1.2018 do
31.12.2018
b) poveruje
starostu obce spracovaním dodatku č. 21 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: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 12: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú
službu, Mária Mikulová - prerokovanie
Pani Mária Mikulová si podala žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu –
opatrovateľskú službu. Na základe tejto žiadosti obec začala konanie o posúdenie
odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia menovanej. K žiadosti menovaná doložila správy o zdravotnom
stave, vypísaný lekársky nález na základ ktorých, posudková lekárka vyhotovila zdravotný
posudok. Obec vyhotovila Sociálny posudok na účely posudzovania odkázanosti na soc.
službu, posudok vo veci odkázanosti na soc. službu a vydala rozhodnutie, že Mária Mikulová
splnila zákonom stanovené podmienky pre priznanie opatrovateľskej služby v domácnosti na
8 – 12 hodín denne (240 – 360 hodín mesačne). Poslanci schválili 8 hodín denne
opatrovateľskej služby od 1.1.2018 a zároveň poverili starostu obce s uzavretím zmluvy.
Uznesenie č. 253/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
žiadosť na opatrovateľskú službu pre Máriu Mikulovú, ul. Štvorcová 494/8, Vojčice na
8 hodín denne od 1.1.2018
b) poveruje
starostu obce uzavretím zmluvy o poskytovaní sociálnej službys MáriouMikulovou v rozsahu
8 hodín denne od 1.1.2018 na dobu neurčitú
c) poveruje
starostu obce uzavretím pracovnej zmluvy s Janou Mikulovou na poskytovanie
opatrovateľskej služby pre žiadateľku Máriu Mikulovú v rozsahu 8 hodín denne od 1.1.2018

na dobu neurčitú
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 13: Žiadosť o presun finančných prostriedkov – ZŠ Vojčice – prerokovanie
Základná škola Vojčice písomne požiadala obec Vojčice o presun finančných prostriedkov
z prevádzkových nákladov na osobné náklady vo výške 5 000,- € z dôvodu možnosti
vyplatenie odmien pre zamestnancov školy na konci roka. Žiadosť je prílohou zápisnice a
poslanci ju obdŕžali v písomnej forme. Poslanci žiadosť schválili.
Uznesenie č. 254/2017
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: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 14: Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov – ZŠ Vojčice – prerokovanie
Základná škola Vojčice písomne požiadala obec Vojčice o navýšenie finančných prostriedkov
pre originálne kompetencie. Jedná sa o sumu 1100,- € a ide o vyplatenie odmeny pre
vychovávateľku školského klubu. Poslanci žiadosť obdŕžali v písomnej forme a je prílohou
zápisnice. Starosta obce oboznámil poslancov s pripravovaným dodatkom č. 4 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, kde je navrhovaný príspevok na 1 žiaka
v ŠKD vo výške 450,- € na rok, čo bude pri počte 30 žiakov navštevujúcich ŠKD k 15.9.2017
predstavovať sumu 1 125,- € mesačne. Tento dodatok sa bude prejednávať na najbližšom
zasadnutí OZ, keďže k dnešnému dňu neuplynula zákonnom stanovené lehota na 15 dňové
zverejnenie.
Poslanec Martin Konečný a poslanec František Ujhely – pýtam sa ako škola prišla k takejto
sume? Ide o vyplatenie odmeny pre učiteľku ŠKD?
Poslanec Michal Pencák – som členom školskej rady pri ZŠ Vojčice a tam nám bolo
vysvetlené, že sa jedná doplatok k mzde, nakoľko im nepostačujú finančné prostriedky na
mzdové náklady.
Odpovedala hlavná kontrolórka – podľa mojich zistení, finančné prostriedky, ktoré škola na
fungovanie ŠKD dostala od obce pokrývajú mzdové náklady. V zmysle platného VZN obec
posiela finančné prostriedky na fungovanie ŠKD. Nakoľko od 1.1.2018 dochádza k zmene
financovania ŠKD, obec dostane v podielových daniach na činnosť ŠKD na počet detí, ktoré
skutočne ŠKD k 15.9.2017 navštevujú, navýšil sa aj koeficient, z uvedeného dôvodu bol
pripravený dodatok s navýšenou sumou. Poslanci žiadosť neschválili. Na najbližšom
zastupiteľstve budú prejednávať dodatok VZN týkajúci sa zmeny výšky príspevku na činnosť
ŠKD.
Uznesenie č. 255/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
navýšenie finančných prostriedkov pre originálne kompetencie vo výške 1100,- €
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0

K bodu 15: Žiadosť o schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostovi obce
za rok 2017 – prerokovanie
Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o schválenie preplatenia nevyčerpanej
dovolenky 28 dní za rok 2017. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre starostu obce musí
odsúhlasiť zastupiteľstvo. Poslanci hlasovaním schválili preplatenie nevyčerpanej dovolenky
starostovi obce 28 dní za rok 2017.
Uznesenie č. 256/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky 28 dní starostovi obce za rok 2017
Hlasovanie poslancov: za: 5 /Borov, Konečný, Kopečková, Pencák, Vilus/
proti: 1 /Ujhely/ zdržal sa: 1 /Jeňo/
K bodu 16: Schválenie predaja majetku obce garáž s.č. 603 a s.č. 605 – Jozef Paľovčík a
Michal Vaško
Zámer predaja garáži s.č. 603 a s.č. 605 s priľahlými pozemkami z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol schválený uznesením č. 227/2017 a č. 228/2017 zo dňa 21.6.2017.
Uvedené zámery boli v súlade so zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov dňa 23.6.2017 vyvesené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obec v zákonom
stanovenej lehote. Poslanci schválili predaj garáži súp. č. 603 a súp. č. 605 s priľahlými
pozemkami z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Michala Vaška a Jozefa Paľovčíka.
Uznesenie č. 257/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
predaj majetku – zastavanej plochy a nádvoria p.č 698/4 vo výmere 18 m2 a 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 Mgr. Michalom
Vaškom
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 258/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
predaj majetku – zastavanej plochy a nádvoria p.č. 698/3 vo výmere 18 m2a 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 Jozefom
Paľovčíkom.
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 17: Rôzne
Poslanec Dušan Jeňo oznámil prítomným poslancom a starostovi obce, že p. Tkáčik ho
oslovil, či by obec nemala záujem o odkúpenie pozemku na Staničnej ulici blízko koľajiska,
ktorého je vlastníkom. Poslanci s týmto návrhom nesúhlasili.
Poslanec Marián Vilus – počul som, že vraj ČOV pri 16 b.j. na Ulici A. Sládkoviča je
v havarijnom stave, čo je na tom pravdy?
Odpovedal starosta – na stene ČOV vytlačila spodná voda stenu, nejde tam prevzdušňovač,
ale inakšie funguje. Na jar to dáme do poriadku.
Ďalej starosta informoval poslancov, že p. Mária Lukáčova dala výpoveď z nájmu bytu v 16
b.j. od 1.1.2018. Rodina Mihalková písomne požiadala obec o výmenu bytu v 16 b.j. Zatiaľ

som na list neodpovedal. Obec plánuje zatepliť zo severnej strany 16 b.j. Oslovila ma p.
Adriana Tokárová, ktorá býva spolu s rodinou v maringotke, či by sme jej pomohli
s pripojením na prívod elektriny, nakoľko je od dnešného dňa bez elektriny. Reagoval Martin
Konečný –najprv sa musí podať žiadosť na elektrárne spolu s projektom. Za prípojku sa platí.
Kto by platil všetky tieto výdavky? Poslanci sa pýtali, či menovaná má vysporiadané poplatky
voči obci. Starosta odpovedal- pokiaľ viem menovaná voči obci má nedoplatky. V mesiaci
november a december boli odoslané výzvy na nedoplatky.
K bodu 18: Diskusia
Vincent Borov – chcel by som sa informovať, kedy sa natiahne asfalt na cestu na Ulici Ľ.
Štúra a či je možné si zakúpiť zámkovú dlažbu
Odpovedal starosta – pokrytie miestnej komunikácie asfaltom na Ulici Ľ. Štúra sa plánuje
na jar 2018, keďže teraz už z dôvodu zlých poveternostných podmienok to nie je možné
realizovať; zámkovú dlažbu zatiaľ nie je možne si zakúpiť, nakoľko sa teraz nevyrába a ani
nepredáva. Obec plánuje v jari začať s výrobou a zakúpiť nové formy.
Bartolomej Kasaj - plánuje obec zriadiť zberný dvor
Odpovedal starosta – obec plánuje zriadiť zberný dvor v priestoroch bývalého JRD. Čakáme
až bude zverejnená výzva na výstavbu zberných dvorov.
Monika Bérešová – keď bude zriadený zberný dvor nebudú nám zberať kuka nádoby?
Odpovedal starosta – ak by sa zriadil zberný dvor firma Fúra by aj naďalej vykonávala služby
pre našu obec. Na zberný dvor by sa vyvážal napr. biologický rozložiteľný odpad, stavebný
odpad, veľkoobjemové veci a iné.
Monika Bérešová – kedy bude rekonštrukcia chodníka na Ulici A. Sládkoviča? Budú
v kaštieli obchody?
Odpovedal starosta – rekonštrukcia chodníka na Ulici A. Sládkoviča je naplánovaná v roku
2019 a čo sa týka obchodov v kaštieli, obec zatiaľ eviduje jednu žiadosť na zriadenie
predajne.
K bodu 19: Návrh na uznesenia
Návrh na schválenie uznesení z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal Michal
Pencák.
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 20: Záver
Na záver 20. 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

Marta Kopečková
Marián Vilus

Uznesenie č. 243/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra2017
K bodu 3: Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 244/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 4: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 245/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 5: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2016/2017 Materská Škola Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk. roku
2016/2017 Materská škola Vojčice
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 246/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 6: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2016/2017 – Základná škola - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017 – Základná škola Vojčice
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 247/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 7: Návrh odmeny hlavnej kontrolórky za rok 2017 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu platov za rok 2017
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 248/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 8:Podnet na uloženie povinnosti kontrolórovi obce vykonať kontrolu
dodržiavaniaVšeobecne záväzných právnych predpisov – Slovenská regionálna
spoločnosť Bratislava – SUZŠ Bačkov - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berú na vedomie
Podnet na uloženie povinnosti kontrolórovi obce vykonať kontrolu dodržiavania Všeobecne
záväzných právnych predpisov
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 249/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 8:Podnet na uloženie povinnosti kontrolórovi obce vykonať kontrolu
dodržiavaniaVšeobecne záväzných právnych predpisov – Slovenská regionálna
spoločnosť Bratislava – SUZŠ Bačkov - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľuje
poskytnutie dotácie pre SZUŠ Bačkov ( nástupca SZUŠ Vojčice), z dôvodu zmeny sídla od
01.09.2017
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 250/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 9:Žiadosť o možnosť usporiadať „Štefanskú zábavu“, Viera Čopáková Vojčice –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
usporiadanie „Štefanskej zábavy“ dňa 25. decembra 2017 v bare Elixír u Dušana Vojčice
v čase od 19:00 hod. do 03:00 hod.,zapodmienok v zmysle VZN č. 2/2014 o verejných a
kultúrnych podujatiach v obci Vojčice a Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 251/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 10: Žiadosť o prenájom izby v rodinnom dome – Martin Barila Vojčice
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
žiadosť o prenájom izby v obecnom rodinnom dome na ul. Letná 540 od 1.1.2018 do
31.12.2018v sume 1,- €/mesačne, splatné vždy k 20 – temu dňu príslušného mesiaca.
b) poveruje
starostu obce spracovaním dodatku k zmluve o nájme bytových priestorov s podmienkou, že
v prípade predaja nehnuteľnosti sa p. Martin Barilla do 7 dní od predaja nehnuteľnosti
vysťahuje
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 252/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 11: Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na obecný nájomný dom Letná 540,
Anna Radomská Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom rodinného domu na ul. Letná 540 od 1.1.2018 do
31.12.2018
b) poveruje
starostu obce spracovaním dodatku č. 21 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, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 253/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 12: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú
službu, Mária Mikulová – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
žiadosť na opatrovateľskú službu pre Máriu Mikulovú, ul. Štvorcová 494/8, Vojčice na

8 hodín denne od 1.1.2018
b) poveruje
starostu obce uzavretím zmluvy o poskytovaní sociálnej službys Máriou Mikulovou v rozsahu
8 hodín denne od 1.1.2018 na dobu neurčitú
c) poveruje
starostu obce uzavretím pracovnej zmluvy s Janou Mikulovou na poskytovanie
opatrovateľskej služby pre žiadateľku Máriu Mikulovú v rozsahu 8 hodín denne od 1.1.2018
na dobu neurčitú
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 254/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 13: Žiadosť o presun finančných prostriedkov – ZŠ Vojčice – prerokovanie
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.
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 255/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 14: Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov – ZŠ Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
navýšenie finančných prostriedkov pre originálne kompetencie vo výške 1100,- €
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 256/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 15: Žiadosť o schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za
rok 2017 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky 28 dní starostovi obce za rok 2017
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 257/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 16: Schválenie predaja majetku obce garáž s.č. 603 a s.č. 605 – Jozef Paľovčík a
Michal Vaško
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
predaj majetku – zastavanej plochy a nádvoria p.č 698/4 vo výmere 18 m2 a 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 Mgr. Michalom
Vaškom
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 258/2017
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 18. decembra 2017
K bodu 16: Schválenie predaja majetku obce garáž s.č. 603 a s.č. 605 – Jozef Paľovčík a
Michal Vaško
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
predaj majetku – zastavanej plochy a nádvoria p.č. 698/3 vo výmere 18 m2a 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 Jozefom
Paľovčíkom.
Vojčice, 18.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

