Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 28.12. 2017
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny










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

Ospravedlnený:
Verejnosť: Štefan Porhinčák, Ján Arvai, Ján Gonos,Širotník

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 21. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Interpelácia poslancov
Kontrola uznesení
Návrh rozpočtu obce Vojčice na roky 2018 – 2020 a Stanovisko HK – prerokovanie
Výročná správa obce Vojčice za rok 2016, Audit obce za rok 2016 - prerokovanie
Žiadosť o viaczdrojové financovanie sociálnych služieb v charitnom dome sv. Edity
Edity Steinovej Školská 396, Vojčice – Arcidiecézna charita Košice - prerokovanie
Žiadosť o úpravu rozpočtu za rok 2017 – OFK Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – OFK Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o úpravu rozpočtu za rok 2017 – ŠKST Sokol Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – ŠKST Sokol Vojčice -prerokovanie
Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – ZO JSD Vojčice – Martin Barila Vojčice
Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – ZO ZBTČ Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o predaj pozemku–Ján Mihok, Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o možnosť usporiadať „Silvestrovskú zábavu“, Viera Čopáková, Vojčice –
prerokovanie
Návrh Dodatok 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 – prekovanie
Sťažnosť v susedskom spolunažívaní - prerokovanie
Rozpočtové opatrenia
Rôzne
Diskusia
Návrh na schválenie uznesenie
Záver

K bodu 1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 21. zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie

Starosta obce privítal prítomných poslancov na 21. zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že z 9 poslancov OZ je prítomných 8 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo
spôsobilé rokovať a uznášať. Poslanec M. Konečný navrhol doplniť program rokovanie o bod
č. 18 Súťaž o najkrajšie vyzdobený rodinný dom počas vianočných sviatkov a ostatné body sa
posunú. Poslanci s návrhom súhlasili a schválili pozmeňujúci program rokovania.
Hlasovanie poslancov: za:8 proti: 0 zdržalo sa: 0
Schválený pozmenený program rokovanie OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 21. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. Interpelácia poslancov
3. Kontrola uznesení
4. Návrh rozpočtu obce Vojčice na roky 2018 – 2020 a Stanovisko HK – prerokovanie
5. Výročná správa obce Vojčice za rok 2016, Audit obce za rok 2016 - prerokovanie
6. Žiadosť o viaczdrojové financovanie sociálnych služieb v charitnom dome sv. Edity
Edity Steinovej Školská 396, Vojčice – Arcidiecézna charita Košice - prerokovanie
7. Žiadosť o úpravu rozpočtu za rok 2017 – OFK Vojčice - prerokovanie
8. Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – OFK Vojčice - prerokovanie
9. Žiadosť o úpravu rozpočtu za rok 2017 – ŠKST Sokol Vojčice - prerokovanie
10. Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – ŠKST Sokol Vojčice - prerokovanie
11. Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – ZO JSD Vojčice – Martin Barila Vojčice
12.Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – ZO ZBTČ Vojčice - prerokovanie
13. Žiadosť o predaj pozemku–Ján Mihok, Vojčice - prerokovanie
14. Žiadosť o možnosť usporiadať „Silvestrovskú zábavu“, Viera Čopáková, Vojčice –
prerokovanie
15. Návrh Dodatok 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 – prekovanie
16. Sťažnosť v susedskom spolunažívaní - prerokovanie
17. Rozpočtové opatrenia
18. Súťaž o najkrajšie vyzdobený rodinný dom počas vianočných sviatkov - prerokovanie
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Návrh na schválenie uznesenie
22. Záver
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli určení a schválení:
- Marta Kopečková
- František Ujhely
Hlasovanie poslancov: za: 8 proti: 0 zdržalo sa: 0
Za zapisovateľa bola určená:
 Iveta Popovičová
Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Lukáš Kolody
- Martin Konečný
Hlasovanie poslancov: za:8 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. 259/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
K bodu 4: Návrh rozpočtu obce Vojčice na roky 2018 – 2020 a Stanovisko HK –
prerokovanie
Návrh rozpočtu obce Vojčice na roky 2018 – 2020 vypracovala ekonómka obce p. Adriana
Dziaková. Návrh bol po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na
pripomienkovanie. Hlavná kontrolórka obce vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu
a poslancom odporúčala rozpočet na rok 2018 schváliť a na roky 2019 – 2020 zobrať na
vedomie. Poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky vzali na vedomie.
Poslanec Ujhely sa spýtal – je obec v súčasnej dobe zadlžená?
Odpovedal starosta – obec nie je zadlžená máme dobrý rating, ak by si obec chcela vziať úver,
nebol by zo strany bánk žiadny problém. V súčasnej dobe splácame ešte municipálny úver,
ktorý sa vzal ešte za bývalého vedenia na opravu kaštieľa. Splatený by mal byť do roku 2020.
Poslanec Pencák – aká bude suma na neoprávnené výdavky pri výstavbe novej materskej
školy?
Odpovedal starosta – spoluúčasť obce pri výstavbe novej materskej školy je 5% z celkových
nákladov a aj neoprávnené náklady na inžinierske siete. Vyčísliť sumu na neoprávnené
výdavky nie je možné, nakoľko nevieme koľko budú stáť prípojky- vodovodná, plynová a iné
neočakávané výdavky.
Návrh rozpočtu obdŕžali v písomnej forme a tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice. Poslanci
návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018 v programovej štruktúre schválili
a rozpočet obce na roky 2019 – 2020 a rozpočet obce na rok 2019 - 2020 v programovej
štruktúre vzali na vedomie.
Uznesenie č. 260/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
Rozpočet obce Vojčice na rok 2018 a rozpočet obce na rok 2018 v programovej štruktúre,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
b) berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce Vojčice na roky 2018 – 2020, ktoré tvorí
neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
c) berie na vedomie
Rozpočet obce Vojčice na roky 2019 – 2020 a rozpočet obce na rok 2019 - 2020 v
programovej štruktúre, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Hlasovanie poslancov: za: 8 proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 5 Výročná správa obce Vojčice za rok 2016, Audit obce za rok 2016 prerokovanie

Výročnú správu za rok 2016 vypracovala p. Adriana Dziaková. Ide o materiál, ktorého
obsahom je zhodnotenie činnosti obce za uplynulý rok 2016. Povinnosť každoročne
vypracovať a zverejniť výročnú správu obci vyplýva z ustanovenia § 20 Zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve. Za rok 2016 obec vypracovala konsolidovanú výročnú správu (tzn.
spojenú spolu so ZŠ). Výročná správa obce obsahuje ako geografické údaje, tak aj
demografické, informácie o hospodárení obce a základnej školy, informácie o investíciách
vynaložených v uplynulom roku a sú v nej spomenuté aj pamiatky a najvýznamnejší rodáci.
Predložený návrh výročnej správy poslanci prerokovali a vzali na vedomie. Audit obce za rok
2016 predložil starosta obce. Poslanci ho vzali na vedomie. Výročná správa a audit účtovnej
jednotky tvoria prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 261/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) berie na vedomie
Výročnú správu obce Vojčice za rok 2016
b) berie na vedomie
Audit obce za rok 2016
K bodu 6:Žiadosť o viaczdrojové financovanie sociálnych služieb v charitnom dome sv.
Edity Steinovej Školská 396, Vojčice – Arcidiecézna charita Košice - prerokovanie
Arcidiecézna charita Košice listom informovala obec o novele zákona o sociálnych službách,
ktoré budú platné od roka 2018. Jedná sa o viaczdrojové financovanie sociálnych služieb
zavedením príspevkov podľa stupňa odkázanosti. Týka sa to služieb – podporovaného
bývania zariadenia pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačných stredísk,
špecializovaných zariadení a denných stacionárov. Arcidiecézna charita Košice v súčasnosti
zabezpečuje v obci Vojčice, v Charitnom dome sv. Edity Steinovej, denný stacionár
a zariadenie pre seniorov. V súčasností ide o 7 klientov denného stacionára a 3 klientov
zariadenia pre seniorov s trvalým pobytom v obci Vojčice. Spoluúčasť obce (viaczdrojového
financovania), o ktorú žiada Arcidiecézna charita Košice, predstavuje minimálnu výšku na
jedného klienta 20,- € v dennom stacionári a 100,- € pre zariadenie seniorov mesačne, čo
v sumárnom celku za kalendárny rok predstavuje 1680,- € nákladov na denný stacionár
a 3600,- € pre zariadenie seniorov ročne. Žiadosť poslanci obdŕžali v písomnej forme a je
prílohou zápisnice. Poslanci žiadosť o viaczdrojové financovanie schválili.
Na zasadnutie došiel poslanec Vincent Borov, ktorý sa ospravedlnil za meškanie.
Uznesenie č. 262/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
spoluúčasť obce - viaczdrojového financovania pre Arcidiecéznu charitu Košice na jedného
klienta v dennom stacionári vo výške 20,- € a na jedného klienta v zariadení seniorov vo
výške 100,- € s trvalým pobytom na území obce Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 9 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 7: Žiadosť o úpravu rozpočtu za rok 2017 – OFK Vojčice – prerokovanie
Obecný futbalový klub Vojčice písomne požiadal obec Vojčice o schválenie úpravy
schváleného rozpočtu na rok 2017. Jedná sa o presun medzi jednotlivými položkami, nejde
o navýšenie rozpočtu. Poslanec Jozef Bajus sa spýtal, prečo pribudla položka doprava, keď
doteraz sa na dopravu dotácia neposkytovala. Odpovedal pán Arvai, doteraz využívali hráči
súkromné vozidlá na prepravu bez nároku na preplatenie, čo už je neúnosné pre hráčov.

Poslanci žiadosť obdŕžali v písomnej forme a je prílohou zápisnice. Žiadosť poslanci
schválili.
Uznesenie č. 263/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
žiadosť o úpravu rozpočtu za rok 2017 pre Obecný futbalový klub Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 9 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 8:Žiadosť o dotáciu na rok 2018 OFK Vojčice - prerokovanie
Obecný futbalový klub Vojčice písomne požiadal obec Vojčice o dotáciu z rozpočtu obce
(finančný príspevok) na činnosť klubu na rok 2018 v sume 11 820,- €. Žiadosť poslanci
obdŕžali v písomnej forme a je prílohou zápisnice. Poslanci žiadosť schválili.
Uznesenie č. 264/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
a) schvaľuje
Obecnému futbalovému klubu Vojčice finančné prostriedky – dotáciu z rozpočtu obce na
klubovú činnosť na rok 2018 v sume 11 820,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného
VZN č. 2/2016 o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 9 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 9:Žiadosť o úpravu rozpočtu za rok 2017 - ŠKST Sokol Vojčice – prerokovanie
Športový klub stolného tenisu Sokol Vojčice písomne požiadal obec Vojčice o úpravu
rozpočtu klubu za rok 2017. Jedná sa o presun medzi jednotlivými položkami v rozpočte za
rok 2017 a nejde o navýšenie schváleného rozpočtu. Žiadosť poslanci obdŕžali v písomnej
forme a je prílohou zápisnice. Poslanci žiadosť schválili.
Uznesenie č. 265/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
žiadosť o úpravu rozpočtu za rok 2017 pre ŠKST Sokol Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 9 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 10: Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – ŠKST Sokol Vojčice – prerokovanie
Športový klub stolného tenisu Sokol Vojčice písomne požiadal obec Vojčice o finančný
príspevok na činnosť klube v roku 2018 v sume 4 500,- €. Žiadosť poslanci obdŕžali
v písomnej forme a je prílohou zápisnice. Poslanci žiadosť schválili.
Uznesenie č. 266/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
ŠKST Sokol Vojčice – dotáciu z rozpočtu obce na činnosť klubu v roku 2017 v sume 4 500,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného
VZN č. 2/2016 o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 9 proti: 0 zdržalo sa: 0

K bodu 11: Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – ZO JDS Vojčice - prerokovanie
Základná organizácia Jednota dôchodcov Slovenska vo Vojčiciach písomne požiadala obec
Vojčice o finančný príspevok na rok 2018 vo výške 500,- €. Finančné prostriedky budú
použité na kultúrne, športovo – turistické akcie a schôdzkovú činnosť.
Uznesenie č. 267/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
Jednote dôchodcov Slovenska Základná organizácia Vojčice– dotáciu z rozpočtu obce na
kultúrne, športovo - turistické akcie a na schôdzkovú činnosť na rok 2018 v sume 500,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného
VZN č. 2/2016 o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 9 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 12: Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – ZO ZBTČ Vojčice – prerokovanie
ZO ZBTČ Vojčice požiadala písomne obec Vojčice o poskytnutie dotácie na činnosť klubu na
rok 2018 v sume 170,- €. Žiadosť je prílohou zápisnice a poslanci ju obdŕžali v písomnej
forme. Poslanci žiadosť schválili.
Uznesenie č. 268/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
ZO ZBTČ Vojčice – dotáciu z rozpočtu obce na činnosť v roku 2018 v sume 170,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného
VZN č. 2/2016 o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 9 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 13: Žiadosť o predaj pozemku - Ján Mihok, Vojčice - prerokovanie
Ján Mihok písomne požiadal obec o predaj obecného pozemku, ktorý sa nachádza na
Staničnej ulici. Jedná sa o pozemok E parcelné číslo 1582/100, druh: ostatné plochy
v celkovej výmere 286 m², ktorý je zapísaný na LV č. 1700. Jedná sa o obecný pozemok
medzi Michalom Veľkom a Jánom Mihokom na Staničnej ulici. Žiadosť poslanci obdŕžali
v písomnej forme a je prílohou zápisnice. Poslanci žiadosť neschválili, nakoľko v územnom
pláne obce je na dotknutej parcele uvedená miestna komunikácia obslužná a prístupová, ktorú
ak bude potreba, bude možné v budúcnosti využívať.
Uznesenie č. 269/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
zámer predaja majetku obce – pozemku - ostatné plochy – vedeného v registri E parcela číslo
1582/100 vedeného na LV č. 1700 o výmere 286 m²
Hlasovanie poslancov: za: 0
proti: 5 (Bajus, Borov, Jeňo, Kopečková, Kolody)
zdržalo sa: 4 ( Konečný, Pencák, Ujhely, Pencák)
K bodu 14: Žiadosť o možnosť usporiadať „Silvestrovskú zábavu“, Viera Čopáková
Vojčice– prerokovanie
Pani Viera Čopáková písomne požiadala obec Vojčice o možnosť usporiadať dňa 31.12.2017
Silvestrovskú zábavu v priestoroch v bare Elixír u Dušana Vojčice. Plánovaný začiatok je od

19:00 hod do 02:00 hod. Na poriadok bude dohliadať žiadateľka spolu s usporiadateľskou
službou.
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. 270/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
usporiadanie „Silvestrovskej zábavy“ dňa 31. decembra 2017 v bare Elixír u Dušana Vojčice
v čase od 19:00 hod. do 02:00 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: 9 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 15: Návrh Dodatok 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 – prekovanie
Návrh Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2013 bol v čase od 12.12.2017 do 28.12.2017 zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie. K dnešnému dňu zo strany
verejnosti neboli doručené pripomienky k dodatku a zo strany poslancov nebol vznesený
žiadny pozmeňujúci návrh. Návrh poslanci obdŕžali v písomnej forme a je prílohou zápisnice.
Dodatok rieši navýšenie dotácie na prevádzku a mzdy v školách a školských zariadeniach na
území obce Vojčice v zmysle zmeny financovania školských klubov. Poslanci Návrh Dodatku
č. 4 k VZN č. 2/2013 schválili.
Uznesenie č. 271/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok 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
Hlasovanie poslancov: za: 9 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 16: Sťažnosť v susedskom spolunažívaní – prerokovanie
Obec Vojčice obdŕžala odstúpenie sťažnosti v susedskom spolunažívaní od Okresného úradu
Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Túto sťažnosť prešetrovalo aj Okresné
riaditeľstvo policajného zboru v Trebišove. Po prerokovaní OZ odporúča dotknutým riešiť
tento spor v občiansko-právnom konaní.
Uznesenie č. 272/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
sťažnosť v susedskom spolunažívaní doručenú Okresným úradom v Trebišove odborom
starostlivosti o životné prostredie
K bodu 17: Rozpočtové opatrenia
Rozpočtové opatrenia č. 4/2017, č. 6/2017, č. 7/2017 a č. 8/2017 predložila ekonómka obce.
Ide o zníženie príjmov a výdavkov rozpočtu obce resp. presuny medzi jednotlivými
položkami rozpočtu obce. Poslanci tieto rozpočtové opatrenia schválili a tvoria neoddeliteľnú

súčasť zápisnice.
Uznesenie č. 273/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
rozpočtové opatrenia č. 4/2017, č. 6/2017 a č.7/2017
Hlasovanie poslancov: za: 9 proti: 0 zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 274/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
rozpočtové opatrenia č. 8/2017
Hlasovanie poslancov: za: 9 proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 18: Súťaž o najkrajšie vyzdobený rodinný dom počas vianočných sviatkov –
vyhlásenie
Poslanec M. Konečný navrhol, aby sa tak ako každoročne vyhlásila súťaž o najkrajšie
vyzdobený rodinný dom počas vianočných sviatkov. S návrhom starostu poslanci súhlasili
a schválili súťaž o najkrajšie vyzdobený rodinný dom počas vianočných sviatkov. Poslanci
navrhli peňažnú odmenu v sume 50,- € a ďalej sa dohodli, že každý sa prejde po obci a na
ďalšom zasadnutí navrhne svoj tip.
Uznesenie č. 275/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
vyhlásenie súťaže o najkrajšie vyzdobený rodinný dom v obci Vojčice počas vianočných
sviatkov
b) schvaľuje
peňažnú odmenu 50,- € pre víťazný rodinný dom
Hlasovanie poslancov: za: 9 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 19 Rôzne
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva na pozvanie pána starostu obce sa zúčastnil aj pán Ján
Gonos spolu so svojím partnerom pánom Širotníkom a informovali poslancov a prítomnú
verejnosť o možnosti rekonštrukcie obecného rozhlasu v obci pri rozmiestnení optických
káblov na pripojenie k internetu. P. Gonos informoval, že podľa požiadaviek obce sú schopný
rátať pri realizácii rekonštrukcie káblov aj s prípadným napojením kamerového systému
v obci. Zo strany obce je potrebné vybaviť súhlas na prenájom podperných bodov NN siete
VSD a.s., Košice.
O slovo požiadal Martin Konečný – kedy by to bolo možné?
Odpovedal Ján Gonos – najprv zo strany obce musí byť vypracovaný projekt, potom podľa
toho by sme nakúpili káble a potrebovali by sme miestnosť, kde by bola umiestnená riadiaca
technika.
K bodu 20: Diskusia
Pán Štefan Porhinčák sa informoval, prečo nebola schválená dotácia pre gréckokatolícku
cirkev na rekonštrukciu chodníkov. Odpovedal starosta obce, obec prostredníctvom dotácie
môže podporovať na svojom území verejnoprospešné činnosti, ale nesmie poskytnúť dotáciu
na zveľaďovanie cudzieho majetku, z tohto dôvodu nebolo možné zo strany obce poskytnúť
požadovanú dotáciu.

K bodu 21: Návrh na uznesenia
Návrh na schválenie uznesení z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala Marta
Kopečková.
Hlasovanie poslancov: za: 9 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 22: Záver
Na záver 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupca starostu obce prítomným
poslancom poďakoval im za ich účasť a za prácu odvedenú v roku 2017, poprial všetko dobré
do Nového roku a zároveň ich pozval na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ:

Overovatelia zápisnice:

Iveta Popovičová

Lukáš Kolody
Martin Konečný

Uznesenie č. 259/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra2017
K bodu 3: Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 260/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 4: Návrh rozpočtu obce Vojčice na roky 2018 – 2020 a Stanovisko HK –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
Rozpočet obce Vojčice na rok 2018 a rozpočet obce na rok 2018 v programovej štruktúre,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
b) berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce Vojčice na roky 2018 – 2020, ktoré tvorí
neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
c) berie na vedomie
Rozpočet obce Vojčice na roky 2019 – 2020 a rozpočet obce na rok 2019 - 2020 v
programovej štruktúre, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 261/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 5 Výročná správa obce Vojčice za rok 2016, Audit obce za rok 2016 prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) berie na vedomie
Výročnú správu obce Vojčice za rok 2016
b) berie na vedomie
Audit obce za rok 2016
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 262/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 6: Žiadosť o viaczdrojové financovanie sociálnych služieb v charitnom dome sv.
Edity Steinovej Školská 396, Vojčice – Arcidiecézna charita Košice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
spoluúčasť obce - viaczdrojového financovania pre Arcidiecéznu charitu Košice na jedného
klienta v dennom stacionári vo výške 20,- € a na jedného klienta v zariadení seniorov vo
výške 100,- € s trvalým pobytom na území obce Vojčice
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 263/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 7: Žiadosť o úpravu rozpočtu za rok 2017 – OFK Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
žiadosť o úpravu rozpočtu za rok 2017 pre Obecný futbalový klub Vojčice
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 264/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 8: Žiadosť o dotáciu na rok 2018 OFK Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
a) schvaľuje
Obecnému futbalovému klubu Vojčice finančné prostriedky – dotáciu z rozpočtu obce na
klubovú činnosť na rok 2018 v sume 11 820,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného
VZN č. 2/2016 o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 265/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 9:Žiadosť o úpravu rozpočtu za rok 2017 - ŠKST Sokol Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
žiadosť o úpravu rozpočtu za rok 2017 pre ŠKST Sokol Vojčice
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 266/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 10: Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – ŠKST Sokol Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
ŠKST Sokol Vojčice – dotáciu z rozpočtu obce na činnosť klubu v roku 2017 v sume 4 500,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného
VZN č. 2/2016 o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 267/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 11: Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – ZO JDS Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
Jednote dôchodcov Slovenska Základná organizácia Vojčice– dotáciu z rozpočtu obce na
kultúrne, športovo - turistické akcie a na schôdzkovú činnosť na rok 2018 v sume 500,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného
VZN č. 2/2016 o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 268/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 12: Žiadosť o dotáciu na rok 2018 – ZO ZBTČ Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
ZO ZBTČ Vojčice – dotáciu z rozpočtu obce na činnosť v roku 2018 v sume 170,- €
b) poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného
VZN č. 2/2016 o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 269/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 13: Žiadosť o predaj pozemku - Ján Mihok, Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
zámer predaja majetku obce – pozemku - ostatné plochy – vedeného v registri E parcela číslo
1582/100 vedeného na LV č. 1700 o výmere 286 m²
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 270/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 14: Žiadosť o možnosť usporiadať „Silvestrovskú zábavu“, Viera Čopáková
Vojčice– prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
usporiadanie „Silvestrovskej zábavy“ dňa 31. decembra 2017 v bare Elixír u Dušana Vojčice
v čase od 19:00 hod. do 02:00 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, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 271/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 15: Návrh Dodatok 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
Vojčicea Centrách voľného času a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým
pobytom v obci Vojčice – prekovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok 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
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 272/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 16: Sťažnosť v susedskom spolunažívaní – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
sťažnosť v susedskom spolunažívaní doručenú Okresným úradom v Trebišove odborom
starostlivosti o životné prostredie
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 273/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 17: Rozpočtové opatrenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
rozpočtové opatrenia č. 4/2017, č. 6/2017 a č.7/2017
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 274/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 17: Rozpočtové opatrenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
rozpočtové opatrenia č. 8/2017
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 275/2017
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2017
K bodu 18: Súťaž o najkrajšie vyzdobený rodinný dom počas vianočných sviatkov –
vyhlásenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
vyhlásenie súťaže o najkrajšie vyzdobený rodinný dom v obci Vojčice počas vianočných
sviatkov
b) schvaľuje
peňažnú odmenu 50,- € pre víťazný rodinný dom
Vojčice, 28.12.2017
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

