Zápisnica
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 10. októbra 2018
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny







Jeňo Dušan
Konečný Martin
Kolody Lukáš
Pencák Michal, Mgr.
Ujhely František
Vilus Marián

Ospravedlnení: Jozef Bajus, Vincent Borov, Marta Kopečková
Verejnosť: Monika Berešová, Miroslav Revaj, Bartolomej Kasaj

Program:
1.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 27. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. Interpelácia poslancov
3. Kontrola uznesení
4. Návrh – Dodatok č. 4/2018 k VZN Obce Vojčice - prerokovanie
5. Predloženie Žo NFP – Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Vojčice prerokovanie
6. Schválenie predaja majetku obce rodinný dom súp. č. 540, pozemky par. č. 1185zastavané plochy a nádvoria a par. č. 1186-záhrada – Michal Hapšták, Vojčice –
prerokovanie
7. Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – Stanislava Čopáková, Vojčice –
prerokovanie
8. Žiadosť o schválenie usporiadania spoločenského podujatia - Viera Čopáková,
Vojčice– prerokovanie
9. Prejednanie sťažnosti – František Oravec ml. – prerokovanie
10. Petičná listina - prejednanie
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na schválenie uznesení
14. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 27. zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Starosta obce privítal prítomných poslancov na 27. zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že z 9 poslancov OZ je prítomných 6 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo
spôsobilé rokovať a uznášať sa a program rokovania schválili.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za:6, proti: 0, zdržali sa: 0
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli určení a schválení:
- Jeňo Dušan
- Pencák Michal
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Za zapisovateľa bola určená:
 Iveta Popovičová
Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Konečný Martin
- Ujhely František
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 2: Interpelácia poslancov
O slovo požiadal poslanec Marián Vilus:
- chodník na Ulici A. Sládkoviča je v havarijnom stave,
- rozhlas na Ulici A. Sládkoviča nefunguje,
- chcel by som upozorniť, že na niektorých uliciach nesvieti verejne osvetlenie.
Odpovedal starosta:
- to, že chodník na Ulici A. Sládkoviča je v havarijnom stave viem. Pokiaľ viem na
zasadnutí obecného zastupiteľstva sme schváli investičný plán a s rekonštrukciou
chodníkov na tejto ulici sa počíta v roku 2019,
- rozhlasy sa budú opravovať na budúci týždeň,
- verejné osvetlenie má prísť opraviť firma, ktorá tento projekt realizovala, nakoľko je
to v záruke a zároveň nám namontujú vianočné osvetlenie na kábel verejného
osvetlenia.
O slovo požiadal poslanec Dušan Jeňo:
Staničná ulica po rekonštrukcii bude pekná, ale myslím si, že v prípade veľkých
dažďov bude stekať voda z polí od strelnice a vytopí celú ulicu. Priepusty popod
koľaje by mali byť priepustné, aby nevymývalo koľaje.
Odpovedal starosta: Momentálne je priepust popod koľaje zasýpaný, tak by k tejto udalosti by
nemalo dôjsť. V minulosti bola požiadavka od ŽSR, aby sa sprejazdnili priepusty, ale akosi
sme na to pozabudli. V prípade ďalšej urgencie z ich strany, priepusty sprejazdnime.
V prípade mimoriadnej situácie by sme ich potom založili vrecami s pieskom.
K bodu 3: Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení
na vedomie.
Uznesenie č. 319/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
K bodu 4: Návrh – Dodatok č. 4/2018 k VZN Obce Vojčice - prerokovanie
Návrh Dodatku č. 4/2018 k VZN Obce Vojčice o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojčice bol po dobu 15 dní zverejnený spôsobom
obvyklým. Poslanci Dodatok č. 1/2018 poslanci obdŕžali v písomnej forme, schválili ho a je
prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 320/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje

Dodatok č. 4/2018 k VZN Obce Vojčice o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 5: Predloženie ŽoNFP – Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Vojčice prerokovanie
Starosta informoval poslancov, že bola zverejnená výzva k 31.8.2018 na zriadenie občianskej
poriadkovej služby v obci. Po skúsenostiach s občianskymi hliadkami obec plánuje podať
žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Poslanci súhlasili s predložením Ž o NFP Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Vojčice na SO a so zabezpečením povinného
spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov. Poslanec
Michal Pencák sa spýtal aká je celková dotácia na projekt. Starosta odpovedal, že dotácia
zatiaľ ešte nie je zverejnená. Skúsenosť s občianskymi hliadkami už obec má z minulého
projektu. Poslanci schválili podanie ŽoNFP - Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci
Vojčice.
Uznesenie č. 321/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja
obce
kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1
názov projektu: Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Vojčice
b) schvaľuje
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených
výdavkov
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6 , za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 6: Schválenie predaja majetku obce rodinný dom súp. č. 540, pozemky par. č.
1185 – zastavané plochy a nádvoria a par. č. 1186 – záhrada – Michal Hapštak, Vojčice –
prerokovanie
Zámer priameho predaja majetku obce hore menovaných obecných nehnuteľností obec
zverejnila na úradnej tabuli obce, webovej stránke obce a regionálnom periodiku dňa
10.08.2018. Obec do stanoveného termínu zaevidovala jednu cenovú ponuku, ktorú osobne
doniesol do podateľne obecného úradu pán Michal Hapštak, Vojčice. Poslanci po otvorení
obálky skonštatovali, že záujemcovia Michal Hapštak a manželka Jana Hapštaková ponúkli
cenu za nehnuteľnosti uvedené v zámere v sume 14 200,- EUR. Účelom využitia
nehnuteľnosti je zbúranie starého domu a výstavba nového rodinného domu. Poslanci
schválili predaj obecného majetku vo výške 14 200 pre Michala Hapštaka, Letná 541 Vojčice
a manželku Janu Hapštakovú, Kuzmice Cintorinska 318/47.
Uznesenie č. 322/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
predaj majetku Obce Vojčice v sume 14 200,- EUR kupujúcim Michalovi Hapštakovi, Letná
541, Vojčice a manželke Jane Hapštakovej, Cintorinska 318/47, Kuzmice
Predmetom predaja je nehnuteľný majetok:
o

parc. KN - C č. 1185, LV č. 1218, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 908
m2- pozemok nachádzajúci sa v kat. území Vojčice, okres Trebišov, kraj Košický.

parc. KN - C č. 1186, LV č. 1218, druh pozemku: záhrady o výmere 1 781 m 2- pozemok
nachádzajúci sa v kat. území Vojčice, okres Trebišov, kraj Košický.
o rodinný dom súpisné číslo 540 postavený na parcele KN – C č. 1185, LV č. 1218 nachádzajúci sa v kat. území Vojčice, okres Trebišov, kraj Košický,
b) poveruje
starostu obce vypracovaním zmluvy o predaji obecného majetku pre Michala Hapštaka, Letná 541
o

Vojčice a manželku Janu Hapštakovú Cintorínska 318/47, Kuzmice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 7: Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – Stanislava Čopáková, Vojčice –
prerokovanie
Pani Stanislava Čopáková písomne požiadala obec o poskytnutie sociálnej pomoci -jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a k žiadosti doložila doklady k posúdeniu sociálnej pomoci. Poslanci po posúdení dokladov skonštatovali, že žiadateľka spĺňa podmienky stanovené vo VZN
č. 2/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom
obce Vojčice -7.2. Limity pre jednorazovú dávku v hmotnej núdzi odsek 2 písmeno c). Žiadosť je
prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 323/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
dávku sociálnej pomoci – jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre Stanislavu Čopákovú,
Vojčice Topoľová 114/1 v zmysle ods. 7.2 písmeno c) VZN č. 2/2015 o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Vojčice v sume
100,- EUR na zakúpenie zimného oblečenia a obuvi, obuvi a oblečenia na telesnú výchovu
pre maloletého.
b) poveruje
starostu obce vypracovaním zmluvy o poskytnutí sociálnej pomoci - žiadosť o jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi pre Stanislavu Čopáková, Topoľová 114/1, Vojčice v zmysle VZN
č. 2/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 8: Žiadosť o schválenie usporiadania spoločenského podujatia – Viera
Čopáková, Vojčice – prerokovanie
Pani Viera Čopáková písomne požiadala obec Vojčice a obecné zastupiteľstvo o schválenie
usporiadať tanečnú zábavu v mesiaci október a november po jednom podujatí a v decembri
26.12.2018 a 31.12.2018 v priestoroch Baru Elixír u Dušana na Hlavnej ulici 50, Vojčice.
Poslanci žiadosť obdŕžali v písomnej forme a je prílohou zápisnice. Poslanci schválili
usporiadanie tanečnej zábavy po jednom podujatí v mesiaci október a november
s podmienkou, že tanečné zábavy budú v čase od 19:00 hod. do 03:00 hod a žiadateľka bude
dodržiavať VZN č. 2/2014 o verejných a kultúrnych podujatiach v obci Vojčice a Dodatok č. 1
k VZN č. 2/2014
Uznesenie č. 324/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
usporiadanie tanečnej zábavy v mesiaci október – 1 podujatie a november – 1 podujatie
v bare Elixír u Dušana Vojčice 50 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
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

K bodu 9: Prejednanie sťažnosti – František Oravec ml. – prerokovanie
Pán František Oravec ml. osobne podal na obecnom úrade sťažnosť na svojho suseda, ktorý
mu popod rodinný dom a záhradku povysádzal okrasné dreviny a tiež aj úžitkové kríky
/hrozno/. Touto sťažnosťou žiada obec o riešenie danej situácie. Starosta obce informoval, že
uvedené podanie nie je sťažnosťou v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
v znení neskorších predpisov, keďže nejde o sťažnosť na činnosť resp. nečinnosť orgánu
verejnej správy resp. na porušenia právnych predpisov, ktoré je v pôsobnosti orgánu verejnej
správy. Starosta navrhol zriadiť komisiu z poslancov obecného zastupiteľstva, keďže sa jedná
o občiansky spor medzi susedmi. Poslanci do komisie navrhli a schválili – Martu Kopečkovú,
Dušana Jeňa a Františka Ujhelyho.
Uznesenie č. 325/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
komisiu v zložení: Marta Kopečková, Dušan Jeňo a František Ujhely na riešenie susedského
sporu p. Františka Oravca ml. a suseda
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 10: Petičná listina – prerokovanie
Obyvatelia Ondavskej ulice doručili obci Petičnú listinu, ktorou žiadajú, aby sa pozemky na
Ondavskej ulici nepredávali Rómom, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Vojčice. Obec vyzvala
obyvateľa, ktorý petičnú listinu doručil na odstránenie nedostatkov uvedených v petičnej
listine ako aj na odstránenie diskriminácie uvedenej v petičnej listine, keďže v tomto znení
vyzýva k porušovaniu právnych predpisov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných,
politických a iných práv, čo nie je v súlade s Ústavou SR a ostatnými právnymi predpismi.
Uznesenie č. 326/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu o podaní petičnej listiny a jej nedostatkoch
K bodu 11: Rôzne
Starosta obce informoval poslancov a verejnosť:
- obec má schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu kaštieľa a kinosály,
- bol oplotený areál na Školskej ulici, ulici P. O. Hviezdoslava a od školy. V tomto
priestore dochádzalo k porušovaniu verejného poriadku, ničeniu vybavenia
oddychovej zóny. Tento priestor by sa ohrádzal tak či tak, lebo detské ihrisko bude
využívané pre potreby materskej školy, ktorá by sa tam mala vybudovať. Zatiaľ je
objekt otvorený počas dňa. O 7,30 hod. sa otvára a o 18,00 hod. zatvára. Obec v
najbližšej dobe zverejnení otváracie hodiny areálu pre verejnosť aj na informačných
tabuliach, ktoré budú umiestnené na vstupných bránkach,
- je poškodená strecha na budove materskej školy, ktorá je vo vlastníctve cirkvi. Obec
už strechu dala opraviť autorizovanej firme.
- máme schválené umiestnenie ďalších 4 kamier v obci. Keď budú v obci na
elektrických stĺpoch urobené rozvody optického kábla obec plánuje zakúpiť ďalšie
kamery, ktoré sa umiestnia po obci, aby nedochádzalo porušovaniu verejného
poriadku a ľahšie sa identifikoval narušiteľ. Zároveň sa bude realizovať cez optiku aj
obecný rozhlas.

-

k dnešnému dňu obec podala 32 exekúcii na vymáhanie dlhov – neplatičov daní
z nehnuteľností a psa a TKO. Spolupráca s exekútorom je na veľmi dobrej úrovni.
do 31.10.2018 obec podá žiadosť o dotáciu na pokračovanie kanalizácie a vodovodu
na Enviromentálny fond Bratislava,
je schválená dotácia na rekonštrukciu telocvične vo výške 135 000,- EUR, realizuje sa
verejné obstarávanie a čaká sa na podpis zmluvy medzi obcou a ministerstvom
Materská škola verejné obstarávanie je už na kontrole na Ministerstve vnútra SR. Na
celú výstavbu máme 8 mesiacov. Obec plánuje podať žiadosť na predĺženie výstavby
cca do konca roka 2019,
bude realizovať zateplenie 16. b.j. severná a južná časť ešte do konca mesiaca október,
je podaná žiadosť na Zberný dvor a výstavbu Malej kompostárne, čakáme na
schválenie
čakáme na odpoveď k žiadosti o dotáciu na zateplenie obecného úradu.

K bodu 12: Diskusia
O slovo požiadala Monika Bérešová:
- chcem Vás p. starosta upozorniť na vznik nelegálnej skládky na bývalom majeri
odpovedal starosta:
- o tejto skládke aj iných viem. Priestory bývalého majera sú súkromným majetkom.
Obec už niekoľko krát majer vypratala, pretože majiteľ na výzvy obce nereaguje..
Všetky komodity sa zberajú firmou Fúra v pravidelných intervaloch. Na množstve
nezáleží. Ale nájdu sa takí, ktorí aj tak tvoria nelegálne skládky. Obec hľadá riešenie
ako zabrániť týmto skládkam. Treba nahlásiť týchto znečisťovateľov na obecný úrad.
K bodu 13: Návrh na uznesení
Návrh na schválenie uznesení z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala .
Výsledky hlasovania: Prítomní:6 , za:6 , proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 14: Záver
Na záver 27 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

Martin Konečný
František Ujhely

Uznesenie č. 319/2018
z27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 10. októbra 2018
K bodu 3: Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia
Vojčice, 10.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 320/2018
z27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 10.októbra 2018
K bodu 4: Návrh – Dodatok č. 4/2018 k VZN Obce Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 4/2018 k VZN Obce Vojčice o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojčice
Vojčice, 10.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 321/2018
z27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 10. októbra 2018
K bodu 5: Predloženie ŽoNFP – Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Vojčice prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja
obce
kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1
názov projektu: Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Vojčice
b) schvaľuje
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených
výdavkov
Vojčice, 10.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 322/2018
z27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 10. októbra 2018
K bodu 6: Schválenie predaja majetku obce rodinný dom súp. č. 540, pozemky par. č.
1185 – zastavané plochy a nádvoria a par. č. 1186 – záhrada – Michal Hapštak, Vojčice –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
predaj majetku Obce Vojčice v sume 14 200,- EUR kupujúcim Michalovi Hapštakovi, Letná
541, Vojčice a manželke Jane Hapštakovej, Cintorinska 318/47, Kuzmice
Predmetom predaja je nehnuteľný majetok:
parc. KN - C č. 1185, LV č. 1218, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 908
m2- pozemok nachádzajúci sa v kat. území Vojčice, okres Trebišov, kraj Košický.
o parc. KN - C č. 1186, LV č. 1218, druh pozemku: záhrady o výmere 1 781 m 2- pozemok
nachádzajúci sa v kat. území Vojčice, okres Trebišov, kraj Košický.
o rodinný dom súpisné číslo 540 postavený na parcele KN – C č. 1185, LV č. 1218 nachádzajúci sa v kat. území Vojčice, okres Trebišov, kraj Košický,
b) poveruje
starostu obce vypracovaním zmluvy o predaji obecného majetku pre Michala Hapštaka, Letná 541
o

Vojčice a manželku Janu Hapštakovú Cintorínska 318/47, Kuzmice
Vojčice, 10.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 323/2018
z27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 10. októbra 2018
K bodu 7: Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – Stanislava Čopáková, Vojčice –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
dávku sociálnej pomoci – jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre Stanislavu Čopákovú,
Vojčice Topoľová 114/1 v zmysle ods. 7.2 písmeno c) VZN č. 2/2015 o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Vojčice v sume
100,- EUR na zakúpenie zimného oblečenia a obuvi, obuvi a oblečenia na telesnu výchovu
pre maloletého.
b) poveruje
starostu obce vypracovaním zmluvy o poskytnutí sociálnej pomoci - žiadosť o jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi pre Stanislavu Čopáková, Topoľová 114/1, Vojčice v zmysle VZN
č. 2/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Vojčice
Vojčice, 10.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
Starosta

Uznesenie č. 324/2018
z27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 10.októbra 2018
K bodu 8: Žiadosť o schválenie usporiadania spoločenského podujatia – Viera
Čopáková, Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
usporiadanie tanečnej zábavy v mesiaci október – 1 podujatie a november – 1 podujatie
v bare Elixír u Dušana Vojčice 50 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
Vojčice, 10.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 325/2018
z27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 10. október 2018
K bodu 9: Prejednanie sťažnosti – František Oravec ml. – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
komisiu v zložení: Marta Kopečková, Dušan Jeňo a František Ujhely na riešenie susedského
sporu p. Františka Oravca ml. a suseda
Vojčice, 10.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 326/2018
z27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 10. október 2018
K bodu 10: Petičná listina – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu o podaní petičnej listiny a jej nedostatkoch
Vojčice, 10.10.2018

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

