Zápisnica
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 15. decembra 2018
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny
-

Bajusová Alena
Bajus Jozef
Konečný Martin
Oravcová Martina
Sarik Ján
Uporský Martin
Vaško Michal
Vilus Marián

Ospravedlnený: Ján Hazala
Verejnosť: Veronika Bajusová, František Ujhely, Dušan Jeňo, Ján Arvai
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Zloženie sľubu poslanca a prevzatie osvedčenia o zvolení za poslanca
Doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu
Určenie zástupcu starostu obce v zmysle § 13b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
6. Určenie pracovných obvodov poslancov obecného zastupiteľstva
7. Návrh - Dodatok č. 1/2018 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva vo
Vojčiciach – prerokovanie
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vojčice č. 1/2018 o miestnej dani
z nehnuteľností – prerokovanie
9. Odmena hlavnej kontrolórky obce – prerokovanie
10. Rozpočtové opatrenia – prerokovanie
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
12. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 – prerokovanie
13. Menovanie členov do Rady školy pri Základnej škole vo Vojčiciach a do Rady školy
pri Materskej škole vo Vojčiciach - prerokovanie
14. Žiadosť o usporiadanie spoločenskej akcie – Viera Čopáková – prerokovanie
15. Žiadosť o presun finančných prostriedkov – Základná škola Vojčice – prerokovanie
16. Žiadosť o presun finančných prostriedkov – OFK Vojčice – prerokovanie
17. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť klubu na rok 2019 – OFK
Vojčice – prerokovanie
18. Žiadosť o dotáciu na rok 2019 – ZO JDS Vojčice – prerokovanie
19. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019 – ŠKST Sokol Vojčice –
prerokovanie
20. Rôzne
21. Záver
K bodu 1/
Starosta obce privítal prítomných poslancov na 1. zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Konštatoval že z 9 poslancov OZ je prítomných 8 poslancov. Obecné

zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Starosta obce vyzval poslancov na odhlasovanie zverejneného návrhu programu zasadnutia
OZ. Poslanci svojim hlasovaním schválili navrhovaný program rokovania.
Výsledky hlasovania: Prítomní:8 , za: 8 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
Po schválení programu starosta obce navrhol vypustiť z rokovania bod č. 3 Zloženie sľubu
poslanca a prevzatie osvedčenia o zvolení za poslanca a bod. č. 4 – Doplnenie člena komisie
na ochranu verejného záujmu. Pán Ján Hazala sa ospravedlnil, nakoľko je služobne vzdialený.
Ďalej starosta navrhol doplniť program rokovania o bod 18
Program odpadového
hospodárstva obce Vojčice na roky 2016 – 2020 - prerokovanie. Ostatné body sa posunú teda
bod 19 bude bod Rôzne a bod 20 Záver. Poslanci hlasovaním schválili navrhované zmeny
v programe rokovania.
Výsledky hlasovania: Prítomní:8 , za: 8 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
Poslanci hlasovaním pozmenený program schválili.
Výsledky hlasovania: Prítomní:8 , za: 8 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
Schválený pozmenený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Určenie zástupcu starostu obce v zmysle § 13b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4. Určenie pracovných obvodov poslancov obecného zastupiteľstva
5. Návrh - Dodatok č. 1/2018 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva vo
Vojčiciach – prerokovanie
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vojčice č. 1/2018 o miestnej dani
z nehnuteľností – prerokovanie
7. Odmena hlavnej kontrolórky obce – prerokovanie
8. Rozpočtové opatrenia – prerokovanie
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
10. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 – prerokovanie
11. Menovanie členov do Rady školy pri Základnej škole vo Vojčiciach a do Rady školy
pri Materskej škole vo Vojčiciach - prerokovanie
12. Žiadosť o usporiadanie spoločenskej akcie – Viera Čopáková – prerokovanie
13. Žiadosť o presun finančných prostriedkov – Základná škola Vojčice – prerokovanie
14. Žiadosť o presun finančných prostriedkov – OFK Vojčice – prerokovanie
15. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť klubu na rok 2019 – OFK
Vojčice – prerokovanie
16. Žiadosť o dotáciu na rok 2019 – ZO JDS Vojčice – prerokovanie
17. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019 – ŠKST Sokol Vojčice –
prerokovanie
18. Program odpadového hospodárstva obce Vojčice na roky 2016 – 2020, schválenie prerokovanie
19. Rôzne
20. Záver
K bodu 2/

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená:
- Iveta Popovičová

Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Oravcová Martina
- Sarik Ján
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
Návrhová komisia:
- Bajusová Alena
- Konečný Martin
Výsledky hlasovania: Prítomní 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 3 / Určenie zástupcu starostu obce v zmysle § 13b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Starosta obce určil za zástupcu starostu obce poslanca Martina Uporského v zmysle § 13b
ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanci
vzali určenie zástupcu starostu obce p. Martina Uporského na vedomie.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
určenie zástupcu starostu obce Martina Uporského v zmysle § 13b ods. 1 Zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 7 /Bajusová, Bajus, Konečný, Oravcová, Sarik,
Vaško, Vilus/ , proti: 0, zdržali sa: 1 /Uporský/, nehlasoval:0
K bodu 4/ Určenie pracovných obvodov poslancov obecného zastupiteľstva
Návrh na služobné obvody predniesol starosta obce. Starosta informoval, že po prípadnom
schválení VZN o miestnej dani z nehnuteľností (ďalej len VZN) už čaká poslancov roznášanie
daňových priznaní po svojich obvodoch. Poslankyňa Bajusová uviedla, že s predloženým
návrhom VZN nesúhlasí, keďže podľa nej pôjde o dvojité zdaňovanie, čo je v rozpore so
zákonom. Uviedla, že sa budú prekrývať parcely registra C a E. Navrhovala, aby obec
vstúpila do jednania s nájomcami a zdaňovanie riešila cez nich, aby sa nemuseli prerábať
všetky nájomné zmluvy. Kontrolórka obce oboznámila poslancov so zákonnou úpravou, ktorá
za daňovníka určuje vlastníka nehnuteľností resp. nájomcu uvedeného na liste vlastníctva. Ak
by obec pristúpila k zdaňovaniu podľa navrhovaného VZN bolo by to prehľadnejšie a lepšie
odkontrolovateľné. Obec takto prichádza o finančné prostriedky. Poslanec Uporský sa opýtal
či teda VZN je v súlade so zákonom alebo nie. Či by nebolo potrebné sa k tomuto VZN vrátiť
na ďalšom zastupiteľstve. Odpovedala hlavná kontrolórka, VZN je potrebné , aby bolo účinné
od 1.1.2019 schváliť na dnešnom zasadnutí tak, aby boli splnené všetky zákonom stanovené
náležitosti teda 15 dňová lehota, dá sa k VZN vrátiť aj v priebehu roka, ale zasa až
s účinnosťou od 1.1.2020, daň sa dá meniť stále k 1.1. nasledujúceho roka. Poslanec Vaško
sa opýtal, aký model je pre obec lepší? Podľa starého VZN alebo navrhovaného VZN?
Starosta obce dodal, že k predmetnému návrhu obec pristúpila, keďže nie je daň vyberaná na
100%. Ďalej konštatoval, že táto rozprava nepatrí k tomuto bodu a vrátia sa k nemu v bode 6.
K návrhu na služobné obvody poslancov neboli zo strany poslancov vznesené žiadne
pozmeňujúce pripomienky a návrh schválili.
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
pracovné obvody poslancov obecného zastupiteľstva obce Vojčice

Bajusová Alena – Ulica A. Sládkoviča, Nová ulica
Bajus Jozef – Horovská ulica, Lipová ulica, Letná ulica, Orechová ulica
Hazala Ján – Hlavná ulica, Agátová ulica
Konečný Martin – Ulica Ľ. Štúra, Školská ulica, Ulica P. O. Hviezdoslava
Oravcová Martina – Ulica M. R. Štefánika, Poľná ulica
Sarik Ján – Majerská ulica, Alejová ulica, Topoľová ulica
Uporský Martin – Staničná ulica
Vaško Michal – Ondavská ulica, Športová ulica, Krátka ulica
Vilus Marián – Štvorcová ulica, Trnavská ulica
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 5/ Návrh - Dodatok č. 1/2018 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva
vo Vojčiciach – prerokovanie
Návrh - Dodatok č. 1/2018 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach
bol zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli, webovej stránke obce a elektronickej úradnej
tabuli na pripomienkovanie. Poslanci návrh obdržali v písomnej forme a je prílohou zápisnice.
Dodatok č. 1/2018 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach schválili.
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Dodatok č. 1/2018 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vojčice č. 1/2018 o miestnej
dani z nehnuteľností – prerokovanie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vojčice č. 1/2018 o miestnej dani
z nehnuteľností bol po dobu 15 dní na úradnej tabuli, webovej stránke obce a elektronickej
úradnej tabuli na pripomienkovanie. Poslanci návrh obdržali v písomnej forme a je prílohou
zápisnice. K uvedenému bodu prebehla rozprava už v bode 4). Z toho dôvodu pristúpili
poslanci k hlasovaniu o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Vojčice č. 1/2018
o miestnej dani z nehnuteľností. Predmetný návrh poslanci neschválili.
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenia obce Vojčice č. 1/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 7/ Odmena hlavnej kontrolórky obce – 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 2018. Poslanci Bajus a
Konečný navrhli 30 %. Poslanec Uporský - s týmto návrhom súhlasím, prácu pani hlavnej
kontrolórky poznám z minulého obdobia, keď som bol poslancom. Aj poslanec Vaško sa
vyjadril k práci hlavnej kontrolórky z minulého obdobia. Bola vždy ústretová, nevidel som
žiadne nedostatky v jej práci. S návrhom súhlasím. Bajusová k práci hlavnej kontrolórky sa
ešte neviem vyjadriť, nakoľko jej prácu ešte neviem ohodnotiť, najskôr až o rok. Poslanci
hlasovali za tento návrh a schválili ho.

Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu platov za rok 2018
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 7 / Bajus, Konečný, Oravcová, Sarik, Uporský,
Vaško, Vilus/, proti: 0, zdržali sa: 1 /Bajusová/, nehlasoval:0
K bodu 8/ Rozpočtové opatrenia – prerokovanie
Hlavná kontrolórka obce predniesla rozpočtové opatrenia č. 6/2018 a č. 7/2018 podľa
jednotlivých položiek. Išlo o presuny resp. navýšenie pri jednotlivých položkách rozpočtu.
Poslanci uvedené rozpočtové opatrenia schválili.
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 6/2018 a č. 7/2018
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 9/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
Hlavná kontrolórka obce vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu, ktoré predniesla a je
prílohou zápisnice. Odporúčala poslancom rozpočet na rok 2019 schváliť a na roky 2019 –
2021 zobrať na vedomie. Poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky vzali na vedomie.
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 a na roky 2019 – 2021
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 10/ Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 – prerokovanie
Rozpočet na roky 2019 - 2021 vypracovala ekonómka obce p. Dziaková. Návrh bol po dobu
15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie. Rozpočet
na rok 2019 a nasledujúce dva rozpočtové roky vychádza z roku 2018, pričom je v ňom
zohľadnené ako v príjmovej, tak vo výdavkovej časti cca 10 % navýšenie. V príjmovej časti
obec ráta s 10% navýšením najmä prevodu podielu daní, pričom sme vychádzali z vývoja za
posledných päť rokov. Vo výdavkovej časti sme počítali so zvyšovaním miezd a nárastom
cien energií, tovarov a služieb, tak ako to je verejne prezentované. Celkový rozpočet je
zostavený ako mierne prebytkový, pričom bežný rozpočet a finančné operácie sú prebytkové
a kapitálový rozpočet je schodkový. Jeho schodok bude vykrytý z prebytku bežného rozpočtu
a finančných operácií. Čo sa týka investícií v budúcom roku, obec bude realizovať tri
investične náročné projekty so spoluúčasťou obce, konkrétne výstavbu predškolského
zariadenia, rekonštrukciu telocvične pri zš a rekonštrukciu budovy obecného úradu
a kultúrneho domu. Nakoľko v súčasnosti nie je možné presne vyčísliť výšku vlastných
prostriedkov potrebných na spolufinancovanie spomínaných projektov, nie sú v nasledujúcom
roku plánované iné opravy a údržby. V prípade, že by obec zaznamenala vyššie príjmy ako
rozpočtuje, alebo výdavky na projekty nebudú plnené v rozpočtovanom náklade, nie je
problém čerpanie výdavkov rozpočtu počas roka upraviť a realizovať aj iné aktivity. Na záver
je potrebné zdôrazniť, že rozpočet je pracovný materiál, s ktorým sa pracuje počas celého

roka. Poslanci schválili Rozpočet na rok 2019 a rozpočet obce na rok 2019 v programovej
štruktúre a vzali na vedomie Rozpočet obce Vojčice na roky 2020 – 2021 a rozpočet obce na
rok 2020 – 2021 v programovej štruktúre
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
Rozpočet obce Vojčice na rok 2019 a rozpočet obce na rok 2019 v programovej štruktúre,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
b) berie na vedomie
Rozpočet obce Vojčice na roky 2020 – 2021 a rozpočet obce na rok 2020 – 2021 v
programovej štruktúre, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 11/ Menovanie členov do Rady školy pri Základnej škole vo Vojčiciach a do
Rady školy pri Materskej škole vo Vojčiciach - prerokovanie
Starosta obce informoval poslancov, že v Rade školy pri ZŠ poslanci Michal Pencák a Dušan
Jeňo a Rade školy pri MŠ Vojčice bola členkou poslankyňa Marta Kopečková. Týmto
poslancom poslanecký mandát skončil a preto je potrebné vymenovať nových členov do
týchto rád pri ZŠ a MŠ Vojčice z radov novozvolených poslancov. V Rade školy je ešte
poslanec Martin Konečný.
Do Rady školy pri Základnej škole vo Vojčiciach navrhujem poslancov: Martina Konečného,
Michala Vaška a Mariána Vilusa.
Pýtam sa páni poslanci má niekto iný návrh. Ak nie dávam hlasovať. Poslanci svojim
hlasovaním schválili nových členov do Rady školy pri ZŠ Vojčice.
Do Rady školy pri Materskej škole vo Vojčiciach navrhujem poslankyňu Martinu Oravcovú.
Pýtam sa páni poslanci má niekto iný návrh. Ak nie dávam hlasovať. Poslanci svojim
hlasovaním schválili nových členov do Rady školy pri MŠ Vojčice.
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
za členov Rady do Základnej školy vo Vojčiciach poslancov:
- Konečný Martin
- Vaško Michal
- Vilus Marián
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
za členku Rady do Materskej školy vo Vojčiciach poslankyňu:
- Martina Oravcová
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 6 /Bajusová, Bajus, Konečný, Sarik, Uporský,
Vaško/, proti: 1 /Vilus/, zdržali sa: 1 /Oravcová/, nehlasoval:0
K bodu 12/ Žiadosť o usporiadanie spoločenskej akcie – Viera Čopáková - prerokovanie
Pani Viera Čopáková písomne požiadala obec o usporiadanie spoločenskej akcie dňa
26.12.2018 „Štefanskú zábavu“ v priestoroch baru Elixír u Dušana na Hlavnej ulici.

V žiadosti uviedla predpokladaný čas zábavy a to od 19:00 hod. do 03:00 hod. Žiadosť
poslanci obdržali v písomnej forme a je prílohou zápisnice. Poslanci navrhli VZN č. 2/2014
o verejných a kultúrnych podujatiach v obci Vojčice a Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014
prehodnotiť.
Uznesenie č. 15/2018
schvaľuje
usporiadanie spoločenskej akcie dňa 26.12.2018 – „Štefanskú zábavu“ v priestoroch v baru
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: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 13/ Žiadosť o presun finančných prostriedkov – Základná škola Vojčice
- prerokovanie
Základná škola Vojčice písomne požiadala obec Vojčice o presun finančných prostriedkov
v sume 10 000,- EUR z prevádzkových nákladov položka 630 na položky 610 mzdy a 620
odvody, z dôvodu možnosti vyplatenia odmien pre zamestnancov školy na konci roka.
Žiadosť a dôvodová správa je prílohou zápisnice. Poslanci žiadosť obdŕžali v písomnej forme
a schválili ju.
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
presun finančných prostriedkov pre Základnú školu Vojčice z položky 630 prevádzka v sume
10 000,- EUR na položky mzdy 610 a odvody 620.
Výsledky hlasovania: Prítomní:8 , za:8 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 14/ Žiadosť o presun finančných prostriedkov – OFK Vojčice – prerokovanie
Obecný futbalový klub písomne požiadal obec Vojčice a obecné zastupiteľstvo o schválenie
presunu použitia finančných prostriedkov schváleného rozpočtu na rok 2018. Nejde
o navýšenie rozpočtu. Žiadosť poslanci obdržali v písomnej forme a je prílohou zápisnice.
Poslanci žiadosť schválili.
Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
úpravu schváleného rozpočtu na činnosť klubu OFK Vojčice na rok 2018 medzi jednotlivými
položkami.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 15/ Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť klubu na rok
2019 – OFK Vojčice - prerokovanie
Obecný futbalový klub Vojčice písomne požiadal obec Vojčice o schválenie poskytnutia
finančných prostriedkov na činnosť klubu v roku 2019 v sume 12 210,- EUR z rozpočtu obce.
Uporský navrhol zvýšenie položky mzdy a odvody o sumu 1000, - EUR, z dôvodu
vyťažeností súčasného trénera, ktorý už nezvláda časovo trénovať tri mužstvá. Navrhol
zamestnať ešte jedného trénera. Vaško navrhol zvýšiť položku poplatky za prestupy +
hosťovanie o sumu 500,- EUR. Bajusová navrhla OFK Vojčice hľadať si silného sponzora,
ktorý by napomohol fungovaniu OFK, keďže pre obec je to dlhodobo neúnosné. Poslanci

žiadosť obdržali v písomnej forme, je prílohou zápisnice a s navrhovanými navýšeniami
ju schválili.
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Obecnému futbalovému klubu Vojčice finančné prostriedky – dotáciu z rozpočtu obce na
klubovú činnosť na rok 2019 v sume 13 710,- EUR
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 16/ Žiadosť o dotáciu na rok 2019 – ZO JDS Vojčice - prerokovanie
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Vojčice písomne požiadala obec
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na jej činnosť v roku 2019. Bajusová Alena koľko
členov má JDS ZO Vojčice. Odpovedala p. Bajusová Veronika- JDS ZO Vojčice ku dnešnému
dňu má 43 členov. Bajusová Alena kto sa môže stať členom JDS ZO. Odpovedal Ujhely
František: členom sa môže stať každý invalidný a starobný dôchodca po zaplatení členského
poplatku. Poslanci žiadosť obdržali v písomnej forme, je prílohou zápisnice a schválili ju.
Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Jednote dôchodcov Slovenska, základná organizácia Vojčice finančné prostriedky – dotáciu z
rozpočtu obce na klubovú činnosť na rok 2019 v sume 1 500,- EUR
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 17/ Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019 – ŠKST Sokol
Vojčice – prerokovanie
ŠKST Sokol Vojčice písomne požiadal obec Vojčice o schválenie poskytnutia finančných
prostriedkov na činnosť klubu v roku 2019 v sume 5 500,- EUR z rozpočtu obce. Starosta
otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Poslanec Vaško sa spýtal p. Františka Ujhelyho koľko má klub členov a prečo, či máme
v klube aj cudzích hráčov a prečo sa prestalo robiť s mládežou. Podľa neho je to škoda,
pretože v minulosti sa vychovalo mnoho dobrých hráčov z našej obce napr. Revaj, bratia
Kolodyovci, Konečný a ďalší.
Odpovedal František Ujhely: Klub má cca 22 hráčov. V klube máme aj cudzích hráčov,
nakoľko hráme niekoľko líg. V štvrtej lige hrajú väčšinou cudzí hráči, uvažujeme, že niektorú
z líg zrušíme, neprihlásime sa, pretože nemá kto hrať. A čo sa týka práce s mládežou chýba
nám kvalitný tréner, ak by sme ho chceli museli by sme ho zaplatiť a klub nemá peniaze
navyše. V súčasnej dobe mládež a žiakov trénuje p. Bodnár, ktorý má trénerskú licenciu.
Poslanec Uporský, ak chceme mať v budúcností kvalitných hráčov, je potrebné si vychovať aj
kvalitného trénera, ktorý sa bude vzdelávať, aby získal licenciu na trénera, tak ako je to aj vo
futbale. Poslanci žiadosť obdržali v písomnej forme, je prílohou zápisnice a schválili ju.
Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
pre ŠKST Sokol Vojčice finančné prostriedky – dotáciu z rozpočtu obce na klubovú činnosť
na rok 2019 v sume 5 500,- EUR
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0

K bodu 18/ Program odpadového hospodárstva obce Vojčice na roky 2016 – 2020,
schválenie - prerokovanie
Obec Vojčice bola povinná vypracovať Program odpadového hospodárstva do štyroch
mesiacov od vydania programu kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva na posúdenie súladu ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a so záväznou časťou programu príslušného kraja. POH Obce
Vojčice na roky 2016 – 2020 vypracoval p. Martin Mihely zamestnanec firmy Fúra, a.s.
Košice, ktorá nám už niekoľko rokov zabezpečuje separovaný zber. Obec vypracovaný POH
zaslala na posúdenie Okresnému úradu Trebišov odbor starostlivosti o životné prostredie,
ktorý po preskúmaní skonštatoval, že je v súlade so záväznou časťou Programu odpadového
hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020.
POH musí schváliť aj obecné zastupiteľstvo a do 30 dní od schválenia má byť zverejnený na
úradnej tabuli obce. POH obce Vojčice na roky 2016 – 2020 je prílohou zápisnice a poslanci
ho schválili.
Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva obce Vojčice na roky 2016 – 2020, ktorý je v súlade so
záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8 , za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 19/ Rôzne
O slovo požiadal poslanec Uporský Martin:
- navrhujem zmenu v zásadách odmeňovania poslancov a to zvýšenie odmien
poslancov na 40,- EUR a zástupcovi starostu na 50,- EUR za každú účasť na
zasadnutí
O slovo požiadal poslanec Vaško Michal:
- ja si myslí, že odmeny sa zatiaľ nemusia zvyšovať, ja som za pôvodné sumy
odmeňovania.
O slovo požiadal poslanec Uporský Martin:
- ešte by som chcel navrhnúť zriadiť v obci folklórny súbor, ak bude vôľa od
občanov.
O slovo požiadala poslankyňa Bajusová Alena:
- neviem, či ste čítali zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia, ale ja mám
výhradu k bodu 10/ Určenie platu starostu obce. Je to tam napísané nie celkom
tak ako to bolo. Ja som sa spýtala na výšku platu starostu obce, ale
neodpovedal mi starosta, ako je to napísané v zápisnici, ale niekto zozadu.
Žiadam aby pri písaní zápisnice bol dodržaný časový sled udalosti k rozprave,
ak nie budem žiadať, aby sa na zasadnutiach vykonával zvukový záznam.
O slovo požiadala hlavná kontrolórka obce Grimlingová Ingrid :
- reagovala na dotaz poslankyne Bajusovej. Na Vašu otázku o výške platu som
vám odpovedala ja a starosta obce ma ešte doplnil.
K bodu 20/ Návrh na schválenie uznesení
Návrh na schválenie uznesení z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15. decembra
2018 prečítal poslanec Martin Konečný.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0

K bodu 21/ Záver
Starosta obce na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva poďakoval všetkým prítomným za
svoju účasť. Poprial im šťastné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín, všetko
dobré a úspešné vykročenie do nového roka 2019.

Zapisovateľ:
Iveta Popovičová

Overovatelia zápisnice:
Martina Oravcová
Ján Sarik

Uznesenie č. 5/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 3 / Určenie zástupcu starostu obce v zmysle § 13b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
určenie zástupcu starostu obce Martina Uporského v zmysle § 13b ods. 1 Zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 6/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 4/ Určenie pracovných obvodov poslancov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
pracovné obvody poslancov obecného zastupiteľstva obce Vojčice
Bajusová Alena – Ulica A. Sládkoviča, Nová ulica
Bajus Jozef – Horovská ulica, Lipová ulica, Letná ulica, Orechová ulica
Hazala Ján – Hlavná ulica, Agátová ulica
Konečný Martin – Ulica Ľ. Štúra, Školská ulica, Ulica P. O. Hviezdoslava
Oravcová Martina – Ulica M. R. Štefánika, Poľná ulica
Sarik Ján – Majerská ulica, Alejová ulica, Topoľová ulica
Uporský Martin – Staničná ulica
Vaško Michal – Ondavská ulica, Športová ulica, Krátka ulica
Vilus Marián – Štvorcová ulica, Trnavská ulica
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 7/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 5/ Návrh - Dodatok č. 1/2018 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva
vo Vojčiciach – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Dodatok č. 1/2018 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 8/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vojčice č. 1/2018 o miestnej
dani z nehnuteľností – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenia obce Vojčice č. 1/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 9/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 7/ Odmena hlavnej kontrolórky obce – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu platov za rok 2018
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 10/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 8/ Rozpočtové opatrenia – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 6/2018 a č. 7/2018
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 11/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 9/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 a na roky 2019 – 2021
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 12/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 10/ Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
Rozpočet obce Vojčice na rok 2019 a rozpočet obce na rok 2019 v programovej štruktúre,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
b) berie na vedomie
Rozpočet obce Vojčice na roky 2020 – 2021 a rozpočet obce na rok 2020 – 2021
v programovej štruktúre, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 13/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 11/ Menovanie členov do Rady školy pri Základnej škole vo Vojčiciach a do
Rady školy pri Materskej škole vo Vojčiciach - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
za členov Rady do Základnej školy vo Vojčiciach poslancov:
- Konečný Martin
- Vaško Michal
- Vilus Marián
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 14/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 11/ Menovanie členov do Rady školy pri Základnej škole vo Vojčiciach a do
Rady školy pri Materskej škole vo Vojčiciach - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
za členku Rady do Materskej školy vo Vojčiciach poslankyňu:
- Martina Oravcová
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 15/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 12/ Žiadosť o usporiadanie spoločenskej akcie – Viera Čopáková - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
usporiadanie spoločenskej akcie dňa 26.12.2018 – „Štefanskú zábavu“ v priestoroch v baru
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
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 16/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 13/ Žiadosť o presun finančných prostriedkov – Základná škola Vojčice
- prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
presun finančných prostriedkov pre Základnú školu Vojčice z položky 630 prevádzka v sume
10 000,- EUR na položky mzdy 610 a odvody 620.
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 17/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 14/ Žiadosť o presun finančných prostriedkov – OFK Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
úpravu schváleného rozpočtu na činnosť klubu OFK Vojčice na rok 2018 medzi jednotlivými
položkami.
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 18/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 15/ Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť klubu na rok
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Obecnému futbalovému klubu Vojčice finančné prostriedky – dotáciu z rozpočtu obce na
klubovú činnosť na rok 2019 v sume 13 710,- EUR
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 19/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 16/ Žiadosť o dotáciu na rok 2019 – ZO JDS Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Jednote dôchodcov Slovenska, základná organizácia Vojčice finančné prostriedky – dotáciu z
rozpočtu obce na klubovú činnosť na rok 2019 v sume 1 500,- EUR
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 20/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 17/ Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019 – ŠKST Sokol
Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
pre ŠKST Sokol Vojčice finančné prostriedky – dotáciu z rozpočtu obce na klubovú činnosť
na rok 2019 v sume 5 500,- EUR
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 21/2018
z1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice zo dňa 15. decembra 2018
K bodu 18/ Program odpadového hospodárstva obce Vojčice na roky 2016 – 2020,
schválenie - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva obce Vojčice na roky 2016 – 2020, ktorý je v súlade so
záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020
Vo Vojčiciach, dňa 15.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga

starosta obce

