Zápisnica
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 29. júna 2018
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny








Bajus Jozef
Jeňo Dušan
Kopečková Marta
Kolody Lukáš
Pencák Michal, Mgr.
Ujhely František
Vilus Marián

Ospravedlnení: Borov Vincent, Konečný Martin
Verejnosť: Michal Hapšták ml., Jana Hapštáková, Štefan Porhinčák, Tibor Mihalko, Miroslav
Revaj

Program:
1.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 25. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. Interpelácia poslancov
3. Kontrola uznesení
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2017
5. Záverečný účet Obce Vojčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 - prerokovanie
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. Polrok 2018 prerokovanie
7. Návrh Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2015 o ostatných poplatkoch – prerokovanie
8. Komunitný plán sociálnych služieb obce Vojčice na roky 2018 – 2023 – prerokovanie
9. Žiadosť o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti – Denisa Tokárová, Vojčice –
prerokovanie
10. Žiadosť o zmenu otváracích hodín – Margaréta Kozárová – Potraviny u Emila Vojčice
– prerokovanie
11. Žiadosť o finančný príspevok-Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný
zbor Milhostov - prerokovanie
12. Dožiadanie – Milan Šíma, Vojčice – prerokovanie
13. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Vojčice – prerokovanie
14. Žiadosť o stanovisko k stavebnému zámeru – Inžinierske stavby a.s., Košice –
prerokovanie
15. Žiadosť o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti na Letnej ulici súp. č. 540 – Michal
Hapšták – prerokovanie
16. Rozpočtové opatrenia
17. Žiadosť o prijatie o predlženie nájmu – Lenka Poľáková - prerokovanie
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Návrh na schválenie uznesenie
21. Záver

K bodu 1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 25. zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Starosta obce privítal prítomných poslancov na 25. zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že z 9 poslancov OZ je prítomných 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanec Jozef Bajus navrhol z rokovania vypustiť bod č. 9,
nakoľko obecné zastupiteľstvo už o tejto žiadosti rokovalo. Poslanci s návrhom súhlasili
a pozmenený program rokovania schválili.
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Pozmenený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 25. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. Interpelácia poslancov
3. Kontrola uznesení
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2017
5. Záverečný účet Obce Vojčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 - prerokovanie
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. Polrok 2018 prerokovanie
7. Návrh Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2015 o ostatných poplatkoch – prerokovanie
8. Komunitný plán sociálnych služieb obce Vojčice na roky 2018 – 2023 – prerokovanie
9. Žiadosť o zmenu otváracích hodín – Margaréta Kozárová – Potraviny u Emila Vojčice
– prerokovanie
10. Žiadosť o finančný príspevok-Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný
zbor Milhostov - prerokovanie
11. Dožiadanie – Milan Šíma, Vojčice – prerokovanie
12. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Vojčice – prerokovanie
13. Žiadosť o stanovisko k stavebnému zámeru – Inžinierske stavby a.s., Košice
- prerokovanie
14. Žiadosť o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti na Letnej ulici súp. č. 540 – Michal
Hapšták - prerokovanie
15. Rozpočtové opatrenia
16. Žiadosť o prijatie o predlženie nájmu – Lenka Poľáková - prerokovanie
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:

- Kopečková Marta
- Ujhely František
Hlasovanie poslancov: za:7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Za zapisovateľa bola určená:
 Iveta Popovičová

Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Bajus Jozef
- Jeňo Dušan
Hlasovanie poslancov: za:7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 2: Interpelácia poslancov
O slovo požiadal : Dušan Jeňo
- Pýtam sa pán starosta, kedy sa začne s rekonštrukciu na Staničnej ulici, pokiaľ viem
už sa malo začať?
Odpovedal starosta:
- S rekonštrukciu Staničnej ulice sa začne v priebehu júla 2018 a bude trvať cca 4
mesiace. Zámková dlažba sa priebežne vyrába a preváža na cintorín. Rekonštrukcia sa
začne smerom od železničnej stanici až po Hlavnú ulicu. Pán Miroslav Revaj ma
upozornil, aby sme úsek priekopy od p. Bortňáka po p. Ragána nezasypávali, ale
nechali ho otvorený z dôvodu plynulého odtoku vody v prípade záplav.
O slovo požiadal Marián Vilus:
- Chcem sa opýtať, či obec plánuje umiestniť kameru k 16. b.j., ďalej chcem upozorniť,
že obyvatelia 16 b.j. majú problém s kontajnermi, nakoľko niektorí občania ich
vyberajú a robia okolo nich bordel treba to čo najskôr vyriešiť. Jedná možnosť by bola
a to, že by sa umiestnili do klietky a každý obyvateľ bytového domu by mal kľúče.
Ako je to so zateplením 16 b.j. a vybudovaním parkoviska. Ďalej by som chcel
upozorniť, že na bývalom majery sú vytvorené nelegálne skládky.
Odpovedal starosta:
- Na kamerový systém sú finančné prostriedky cca 5 000 EUR. Obec plánuje jednu
umiestniť aj k 16 b.j. O probléme s vyberaním s kontajnerov pri 16 b.j. viem. Je tu
možnosť kontajnery zamykať alebo ich umiestniť na parkovisko pri pošte, ktoré je
uzamknuté. Nájomníci 16 b.j. do dnešného dňa majú vo fonde opráv cca 35 000 EUR,
s ktorých sa bude financovať zateplenie bytového domu zo severne a južnej strany
a v budúcnosti zateplenie strechy. Oslovil som p. Ostrožoviča, ktorý vypracuje projekt
na danú rekonštrukciu. Ak sa zvýšia finančné prostriedky nebude problém vybudovať
parkovisko na cca 16 aut. Jedno parkovacie miesto pre rodinu. Čo sa týka majera som
za to, aby sa oplotil z oboch strán a tým by sme zamedzili vytváraniu nelegálnych
skládok.
O slovo požiadal Marta Kopečková:
- Všimla som si, že časť stavby kaštieľa, ktorá je vo vlastníctve rodiny Kudlovskej
a Štepanekovej je v havarijnom stave.
Odpovedal starosta:
- Všimol som si to a obec by túto časť kaštieľa chcela v budúcnosti od menovaných
rodín odkúpiť.
K bodu 3: Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení
na vedomie.
Uznesenie č. 298/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.

K bodu 4:Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Vojčice za rok
2017
Hlavná kontrolórka obce p. Ingrid Grimlingová vo svojom stanovisku k Záverečnému účtu
odporučila obecnému zastupiteľstvu, aby ho schválili bez výhrad. Stanovisko je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 299/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2017
K bodu 5: Záverečný účet Obce Vojčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 prerokovanie
Záverečný účet obce Vojčice za rok 2017 vypracovala ekonómka obce p. A. Dziaková.
Záverečný účet bol 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.
Uznesenie č. 300/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
Záverečný účet Obce Vojčice a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
b) schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenie na tvorbu rezervného fondu vo výške 99 030,43
EUR
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 6:Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
- prerokovanie
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018 bol po dobu 15
dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Zo strany poslancov neboli vznesené
žiadne pozmeňujúce pripomienky a Plán kontrolnej činnosti vzali na vedomie a je prílohou
zápisnice
Uznesenie č. 301/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
K bodu 7: Návrh Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2015 o ostatných poplatkoch –
prerokovanie
Návrh Dodatku č. 1/2018 k VZN č. 5/2015 o ostatných poplatkoch, týkajúci sa úpravy výšky
poplatkov za prenájom zariadenia kultúrneho domu pri rôznych kultúrnych a spoločenských
podujatiach bol po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na
pripomienkovanie. K dnešnému dňu zo strany obyvateľov nebola vznesená žiadna
pozmeňujúca pripomienka. Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2015 poslanci obdržali v písomnej
forme a tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice. Poslanci Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2015
schválili.

Uznesenie č. 302/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2015 o ostatných poplatkoch
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 8: Komunitný plán sociálnych služieb obce Vojčice na roky 2018 – 2023 –
prerokovanie
Komunitný plán sociálnych služieb obce Vojčice na roky 2018 – 2023 je obec povinná
vypracovať v zmysle zákona o sociálnych službách. Návrh bol po dobu 15 dní zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke obce. Poslanci komunitný plán schválili.
Uznesenie č. 303/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Vojčice na roky 2018 – 2023
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 9: Žiadosť o zmenu otváracích hodín – Margaréta Kozárová – Potraviny
u Emila Vojčice – prerokovanie
Pani Margaréta Kozárová písomne požiadala obec Vojčice o schválenie nových otváracích
hodín v prevádzke Potravinu u Emila na Ulici M. R. Štefánika 413. Upravené sú zatváracie
hodiny a to z 15:00 na 18:00 hod. od pondelka do soboty. Žiadosť poslanci obdržali
v písomnej forme a je prílohou zápisnice. Poslanci žiadosť schválili s účinnosťou od 1. júla
2018.
Uznesenie č. 304/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
otváracie hodiny v prevádzke: Potravinu u Emila, Ulici M. R. Štefánika 413, 076 22 Vojčice
od 1. júla 2018
Pondelok až Piatok: 06:00 hod. do 18:00 hod.
Sobota: 06:30 hod. do 18:00 hod.
Nedeľa: zatvorené
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 10: Žiadosť o finančný príspevok– Reformovaná kresťanská cirkev na
Slovensku, cirkevný zbor Milhostov – prerokovanie
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Milhostov písomne požiadali
obec o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu kostolného orgánu v Milhostove.
Obecné zastupiteľstvo posúdilo žiadosť o finančný príspevok a konštatovalo, že v zmysle
VZN č. 2/2016 nebola splnená podmienka sídla cirkevného zboru na území obce. Starosta
informoval poslancov, že obec môže poskytnúť v zmysle VZN č. 2/2016 len organizáciám so
sídlom v obci Vojčice, nakoľko sídlo hore uvedeného žiadateľa je v meste Trebišov
odporúčam, aby si žiadosť podali tam. Do rozpravy sa zapojil poslanec Michal Pencák.
Do reformovaného kostola v Milhostove chodia väčšinou ľudia z našej obce. Myslím, si že by
sme im mali pomôcť a nájsť spôsob hoci aj zmenou VZN, aby sme mohli pomôcť nielen
organizáciám sídliacim na území obce ale aj mimo nej. Ak bude vôľa zo strany poslancov.
Žiadosť poslanci neschválili.

Uznesenie č. 305/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
finančný príspevok pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, cirkevný zbor
Milhostov na opravu kostolného orgánu v kostole Milhostov
Hlasovanie poslancov: za: 0 proti: 0 zdržalo sa: 7
K bodu 11: Dožiadanie – Milan Šíma, Vojčice – prerokovanie
Pán Milan Šíma obyvateľ našej obce, ktorý býva v blízkosti obecného úradu písomne
oboznámil starostu obce, že v čase konania rôznych akcií v kultúrnom dome sa porušuje
dodržiavanie nočného kľudu, ktorý je od 22:00 hod do 06:00 hod. Menovaný vo svojom liste
navrhuje starostovi, aby v čase konania takýchto akcií personálne zabezpečil osobu /napr.
poslanca/, ktorý by mal dozor a bol by zodpovedný za dodržiavanie poriadku a za dodržanie
nočného kľudu. Do rozpravy sa zapojil poslanec Marián Vilus, ktorý odporúča p. Šimovi
nech v prípade rušenia nočného kľudu zavolá políciu. List poslanci obdržali v písomnej
forme, je prílohou zápisnice a poslanci ho vzali na vedomie.
Uznesenie č. 306/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
vzalo na vedomie
dožiadanie p. Milana Šímu ohľadom znepríjemňovania života občanov obce, predovšetkým
hlukom
K bodu 12: Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Vojčice – prerokovanie
Rímskokatolícka cirkev farnosť Vojčice písomne požiadala obec Vojčice o finančný príspevok
na kultúrne podujatia v roku 2018. Žiadosť poslanci obdržali v písomnej forme a je prílohou
zápisnice. Poslanci žiadosť schválili.
Uznesenie č. 307/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
žiadosť o finančný príspevok pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Vojčice na kultúrne
podujatia v roku 2018 v sume 3 000,- EUR
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: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 13: Žiadosť o stanovisko k stavebnému zámeru – Inžinierske stavby a.s., Košice
– prerokovanie
Inžinierske stavby písomne požiadali o vydanie stanoviska k stavebnému zámeru ohľadom
výstavby Obaľovacej súpravy asfaltových zmesí v k. ú. Vojčice v areály bývalého JRD
Vojčice. Pre obec Vojčice by to bolo len prínosom.
Do rozpravy sa zapojil poslanec Michal Pencák, ktorý odporúčal túto žiadosť schváliť,
nakoľko podobná obaľovačka funguje v Bidovciach a nie je tam žiadny problém.
Žiadosť poslanci obdržali v písomnej forme, je prílohou zápisnice a schválili ju.

Uznesenie č. 308/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
vydanie súhlasného stanoviska k stavebnému zámeru pre Inžinierske stavby a.s., Košice pre
stavbu: „Obaľovacia súprava asfaltových zmesí“, v areály bývalého JRD Vojčice.
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 14: Žiadosť o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti na Letnej ulici súp. č. 540 –
Michal Hapšták – prerokovanie
Pán Michal Hapšták písomne požiadal obec Vojčice o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti na
Letnej ulici pozemok parcela číslo 1185 – zastavané plochy a nádvoria výmere 908 m²,
parcela číslo 1186 - záhrada o výmere 1781 m² a rodinný dom postavený na parcele číslo
1185 k. ú. Vojčice. Žiadosť poslanci obdŕžali v písomnej forme a je prílohou zápisnice.
Poslanci schvaľujú predaj obecných nehnuteľnosti uvedených v žiadosti a poverujú starostu
obce vypracovaním znaleckého posudku. Na najbližšom zasadnutí dôjde k prerokovaniu
zámeru odpredaja obecného majetku v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 309/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
a) schvaľuje
predajom obecných nehnuteľností zastavané plochy a nádvoria par. č. 1185 vo výmere
908 m², záhrada par. č. 1186 vo výmere 1781 m² a rodinný dom postavený na parcele číslo
1185, zapísané na liste vlastníctva číslo 1218, katastrálne územie Vojčice
b) poveruje
starostu obce vypracovaním znaleckého posudku na uvedené obecné nehnuteľností pre
potreby vypracovania zámeru
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 15: Rozpočtové opatrenia
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 vypracovala ekonómka obce. Poslanci rozpočtové opatrenie
č. 3/2018 schválili a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 310/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 3/2018
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 16: Žiadosť o prijatie o predlženie nájmu – Lenka Poľáková - prerokovanie
Pani Lenka Poľáková písomne požiadala obec o predlženie nájmu v obecnej klubovni pri
pošte, nakoľko rekonštrukcia ich rodinného domu nie je ešte ukončená. Žiadosť poslanci
obdržali v písomnej forme a je prílohou zápisnice. Poslanci schválili predĺženie nájmu pre
rodinu Poľákovu a Bačovú do 31. júla 2018 aj s vysťahovaním a poverili starostu obce
vypracovaním Dodatku č.1 k Zmluve o prenájme obecnej klubovne zo dňa 14. marca 2018
Uznesenie č. 311/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
a) schvaľuje

predlženie nájomnej zmluvy na obecné priestory v obecnej klubovni na Ulici M. R. Štefánika
414, Vojčice do 31. júla 2018 aj s vysťahovaním
b) poveruje
poverili starostu obce vypracovaním Dodatku č.1 k Zmluve o prenájme obecnej klubovne zo
dňa 14. marca 2018
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 17: Rôzne
Starosta informoval poslancov a verejnosť:
- že bolo ukončené tretie kolo verejného obstarávania ohľadom výstavby novej MŠ a
v stredu 27.6.2018 bolo otváranie obálok. Do súťaže sa prihlásila len jedná firma Eurobilding
a po otvorení obálky sa zistilo, že firma navýšila ponuku cca o 182 000 EUR oproti druhému
kolu. Obstarávateľ firmu vyzval, aby svoju žiadosť doplnila. Pravdepodobne bude vyhlásené
štvrté kolo verejného obstarávania na výstavbu novej MŠ. Obec musí vybaviť predĺženie
výstavby MŠ do konca júna 2019.
- obec pristúpila k vymáhaniu nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti a TKO formou exekúcií.
Prvé upovedomenia o exekúcii už obec obdržali a zaslali sme ďalšie. Poniektorí s exekútormi
spolupracujú a žiadajú o splátkový kalendár. Doteraz bolo podaných 32 exekúcií, pretože časť
obyvateľov s obcou nespolupracuje, nereaguje na výzvy od obce a dlh im stále narastá. Nie je
mysliteľné, aby väčšia časť obyvateľov platila za TKO a ostatný sa len viezli. Zo strany obce
sú služby zabezpečované pre všetkých. Obec Vojčice nie je žiadny daňový raj. Zároveň by
som chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí si príkladne plnia svoje povinnosti voči obci.
Poslanec Marián Vilus sa ospravedlnil a zo zasadnutia odišiel.
K bodu 18: Diskusia
O slovo požiadala Miroslav Revaj:
- ešte sa chcem vrátiť k rekonštrukcii Staničnej ulici, že tam bude nový chodník je
veľmi dobrá vec, ale navrhujem popod mosty použiť rúry 50 až 100,
- navrhujem vyzvať Povodie Bodrogu a Hornádu ako správcu kanálu Trnávka, aby ho
vyčistili a riadne sa o neho starali a opraviť úradnú tabuľu na Hlavnej ulici
pri autobusovej zástavby smerom na Hriadky
Oslovo požiadal Tibor Mihalko:
- navrhujem vyčistiť priekopy na Ulici A. Sládkoviča. Chodník je na niektorých
miestach zarastený a musíme ho kosiť.
O slovo požiada Štefan Porhinčák:
- navrhujem prečistiť prepych na Ulici A. Sládkoviča na zákrute od domu číslo 31
K bodu 19: Návrh na uznesenia
Návrh na schválenie uznesení z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala Dušan Jeňo.
Hlasovanie poslancov: za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 20: Záver
Na záver 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupca starostu obce prítomným
poslancom poďakoval im za ich účasť zároveň ich pozval na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zapisovateľ:

Overovatelia zápisnice:

Iveta Popovičová

Jozef Bajus, Dušan Jeňo

Uznesenie č. 298/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 3: Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia
Vojčice, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 299/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 4: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Vojčice za
rok 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2017
Vojčice, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 300/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 5: Záverečný účet Obce Vojčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
Záverečný účet Obce Vojčice a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad
b) schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenie na tvorbu rezervného fondu vo výške 99 030,43
EUR
Vojčice, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 301/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 6: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
- prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
Vojčice, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 302/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 7: Návrh Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2015 o ostatných poplatkoch –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2015 o ostatných poplatkoch
Vojčice, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 303/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 8: Komunitný plán sociálnych služieb obce Vojčice na roky 2018 – 2023 –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Vojčice na roky 2018 – 2023
Vojčice, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 304/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 9: Žiadosť o zmenu otváracích hodín – Margaréta Kozárová – Potraviny
u Emila Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
otváracie hodiny v prevádzke: Potravinu u Emila, Ulici M. R. Štefánika 413, 076 22 Vojčice
od 1. júla 2018
Pondelok až Piatok: 06:00 hod. do 18:00 hod.
Sobota: 06:30 hod. do 18:00 hod.
Nedeľa: zatvorené
Vojčice, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 305/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 10: Žiadosť o finančný príspevok – Reformovaná kresťanská cirkev na
Slovensku, cirkevný zbor Milhostov – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
finančný príspevok pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, cirkevný zbor
Milhostov na opravu kostolného orgánu v kostole Milhostov
Vojčice, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 306/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 11: Dožiadanie – Milan Šíma, Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
vzalo na vedomie
dožiadanie p. Milana Šímu ohľadom znepríjemňovania života občanov obce, predovšetkým
hlukom
Vojčice, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 307/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 12: Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
žiadosť o finančný príspevok pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Vojčice na kultúrne
podujatia v roku 2018 v sume 3 000,- EUR
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, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 308/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 13: Žiadosť o stanovisko k stavebnému zámeru – Inžinierske stavby a.s., Košice
– prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
vydanie súhlasného stanoviska k stavebnému zámeru pre Inžinierske stavby a.s., Košice pre
stavbu: „Obaľovacia súprava asfaltových zmesí“, v areály bývalého JRD Vojčice.
Vojčice, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 309/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 14: Žiadosť o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti na Letnej ulici súp. č. 540 –
Michal Hapšták – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
a) schvaľuje
predaj obecných nehnuteľností zastavané plochy a nádvoria par. č. 1185 vo výmere 908 m²,
záhrada par. č. 1186 vo výmere 1781 m² a rodinný dom postavený na parcele číslo 1185,
zapísané na liste vlastníctva číslo 1218, katastrálne územie Vojčice

b) poveruje
starostu obce vypracovaním znaleckého posudku na uvedené obecné nehnuteľností pre
potreby vypracovania zámeru
Vojčice, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 310/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 15: Rozpočtové opatrenia
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 3/2018
Vojčice, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 311/2018
z25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. júna 2018
K bodu 16: Žiadosť o prijatie o predlženie nájmu – Lenka Poľáková - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
a) schvaľuje
predlženie nájomnej zmluvy na obecné priestory v obecnej klubovni na Ulici M. R. Štefánika
414, Vojčice do 31. júla 2018 aj s vysťahovaním
b) poveruje
poverili starostu obce vypracovaním Dodatku č.1 k Zmluve o prenájme obecnej klubovne zo
dňa 14. marca 2018
Vojčice, 29.06.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

