Zápisnica
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 29. októbra 2018
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny










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

Ospravedlnení:
Verejnosť: Štefan Porhinčák

Program:
1.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 28. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. Interpelácia poslancov
3. Kontrola uznesení
4. Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 prerokovanie
5. Čiastočná správa o kontrolnej činnosti - prerokovanie
6. Výročná správa obce Vojčice za rok 2017 – prerokovanie
7. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2017/2018 MŠ Vojčice – prerokovanie
8. Rozpočtové opatrenia č. 4/2018 a 5/2018 – prerokovanie
9. Doplnenie žiadosti k realizácii stavby „Zberný dvor“ o bezodplatnom prevode
vlastníctva pozemku C-KN parc. Č. 936/5 vo verejnom záujme na obec Vojčice od SPF
Bratislava – prerokovanie
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na schválenie uznesení
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 28. zasadnutia OZ, určenie
zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Starosta obce privítal prítomných poslancov na 28. zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že z 9 poslancov OZ je prítomných 9 poslancov. Starosta navrhol doplniť
program rokovania o bod Žiadosť o úpravu schváleného rozpočtu na činnosť klubu ŠKST
Sokol Vojčice na rok 2018. Obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať, uznášať sa
a pozmenený program rokovania schválili.
Pozmenený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 28. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Interpelácia poslancov
3. Kontrola uznesení
4. Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 prerokovanie
5. Čiastočná správa o kontrolnej činnosti - prerokovanie
6. Výročná správa obce Vojčice za rok 2017 – prerokovanie
7. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2017/2018 MŠ Vojčice – prerokovanie
8. Rozpočtové opatrenia č. 4/2018 a 5/2018 – prerokovanie
9. Doplnenie žiadosti k realizácii stavby „Zberný dvor“ o bezodplatnom prevode
vlastníctva pozemku C-KN parc. Č. 936/5 vo verejnom záujme na obec Vojčice od SPF
Bratislava – prerokovanie
10. Žiadosť o úpravu schváleného rozpočtu na činnosť klubu ŠKST Sokol Vojčice na rok
2018 - prerokovanie
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na schválenie uznesení
14. Záver
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli určení a schválení:
- Lukáš Kolody
- František Ujhely
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Za zapisovateľa bola určená:
 Iveta Popovičová
Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Jozef Bajus
- Marta Kopečková
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 2: Interpelácia poslancov
O slovo požiadal poslanec František Ujhely:
- chcel by som informovať poslancov, že v piatok 26.10.2018 som bol ja a ostatný
členovia komisie na šetrenie sťažnosti, ktorú podal na obecný úrad p. František
Oravec ml. Rozprávali sme sa s p. Oravcom aj s jeho susedom. Sused p. Oravca cca
70 cm od rodinného domu má posadené hrozno a tuje.
O slovo požiadala poslankyňa Marta Kopečková:
- rozprávali sme sa s obidvoma účastníkmi sporu a je veľmi ťažko, aby sme my ako
komisia z radou poslancov vyriešili tento spor. Po dohode s ostatnými členmi komisie
sme usúdili, že ide o medziľudské vzťahy, ktoré sú naštrbené a veľmi ťažko sa riešia.
Navrhujeme, aby sa p. Oravec obrátil na okresný súd v Trebišove.
O slovo požiadal poslanec Marián Vilus:
- občania obce sa mi sťažovali, že vraj na cintoríne miznú kahance, vence a ikebany
z pomníkov

-

pán starosta chcel by som upozorniť, že na 16 b.j. je poškodená odkvapová rúra
a máme málo kontajnerov na odpad
Odpovedal starosta obce:
- o tom, že miznú na cintoríne kahance, vence a ikebany z pomníkov, na obecný úrad
nikto z občanov doposiaľ nehlásil,
- Pri 16 BJ sú 3 kontajnery. Doposiaľ stačili, ak bude treba doplníme ďalší. a odkvapová
rúra sa opraví
- minulý týždeň sa likvidovala nelegálna skládka, ktorá bola za bývalým JRD od ul.
Ondavská. Realizovala to firma p. Juraja Štefanka z Nového Ruskova.
K bodu 3: Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení
na vedomie.
Uznesenie č. 327/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
K bodu 4: Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 prerokovanie
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke obce po dobu 15 dní. Návrh poslanci obdržali v písomnej
forme a je prílohou zápisnice. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pozmeňujúce
pripomienky. Poslanci Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 vzali na
vedomie.
Uznesenie č. 328/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019
K bodu 5: Čiastočná správa o kontrolnej činnosti - prerokovanie
Hlavná kontrolórka obce Vojčice vypracovala čiastočnú správu o kontrolnej činnosti za
obdobie január až september 2018. Poslanci správu obdržali v písomnej forme a je prílohou
zápisnice. Čiastočnú správu poslanci vzali na vedomie.
Uznesenie č. 329/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Čiastočnú správu o kontrolnej činnosti za obdobie január až september 2018
K bodu 6: Výročná správa obce Vojčice za rok 2017 - prerokovanie
Výročnú správu za rok 2017 vypracovala ekonómka obce p. Adriana Dziaková. Výročná
správa je prílohou zápisnice a poslanci ju vzali na vedomie.
Uznesenie č. 330/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Výročnú správu Obce Vojčice za rok 2017

K bodu 7: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2017/2018 MŠ Vojčice – prerokovanie
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2017/2018 MŠ Vojčice vypracovala riaditeľka MŠ Mgr. Jana Šamková a doručila ju obci na
prerokovanie na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Správu poslanci obdržali v písomnej
forme a je prílohou zápisnice. Poslanci správu schválili.
Uznesenie č. 331/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2017/2018 MŠ Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 8: Rozpočtové opatrenia č. 4/2018 a 5/2018 – prerokovanie
Rozpočtové opatrenia č. 4/2018 a 5/2018 vypracovala ekonómka obce a tvorí neoddeliteľnú
prílohu zápisnice. Poslanci rozpočtové opatrenia č. 4/2018 a 5/2018 schválili.
Uznesenie č. 332/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
rozpočtové opatrenia č. 4/2018 a 5/2018
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 9: Doplnenie žiadosti k realizácii stavby „Zberný dvor“ o bezodplatnom prevode
vlastníctva pozemku C-KN parc. Č. 936/5 vo verejnom záujme na obec Vojčice od SPF
Bratislava – prerokovanie
Na základe žiadosti SPF Bratislava je potrebné doschváliť doplnenie žiadosti k stavbe Zberný
dvor, ako aj doplniť verejnoprospešný účel stavby v zmysle územného plánu obce.
Geometrickým plánom č. G1-252/2018, ktorý vypracovala Geodézia Trebišov s.r.o. bola
z parcely číslo 936/5 – zastavané plochy a nádvoria oddelená parcela číslo 936/11 o výmere
1250 m2 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vojčice. Z uvedeného dôvodu je potrebné
žiadosť doplniť a schváliť. Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie žiadosti na
verejnoprospešný účel stavby.
Uznesenie č. 333/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
doplnenie žiadosti k realizácii stavby „Zberný dvor“ o bezodplatnom prevode vlastníctva
pozemku C-KN parcela číslo 936/11 o výmere 1250 m2 – zastavané plochy a nádvoria , k. ú.
Vojčice vytýčenej geometrickým plánom č. G1-252/2018, ktorý vypracovala Geodézia
Trebišov s.r.o. oddelenej z parcely číslo 936/5 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vojčice.
Uvedená stavba bude slúžiť verejnoprospešnému účelu a je v zmysle územného plánu obce
umiestnená v rámci regulácie funkčného využitia plôch a zástavby v území koncentrovanej
poľnohospodárskej výroby (VII.):
- ako objekt pre garážovanie mechanizmov a pre ich údržbu
- ako aj malé výrobné zariadenie nepoľnohospodárskeho charakteru
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 10: Žiadosť o úpravu schváleného rozpočtu na činnosť klubu ŠKST Sokol

Vojčice na rok 2018 - prerokovanie
ŠKST Sokol Vojčice písomne požiadal obec o úpravu schváleného rozpočtu na činnosť klubu
v roku 2018. Nejde o navýšenie rozpočtu ale o presun medzi jednotlivými položkami.
Poslanci žiadosť schválili a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 334/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
úpravu schváleného rozpočtu na činnosť klubu ŠKST Sokol Vojčice na rok 2018 medzi
jednotlivými položkami.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 11: Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o ďalších aktivitách obce na nasledujúce obdobie:
- na ďalší týždeň firma pána Gonosa začne s realizáciou opravy rozhlasu v obci. Máme
písomný súhlas na od elektrárni na prenájom elektrických stĺpov v obci. Chcem sa
poďakovať aj poslancovi Michalovi Pencákovi, ktorý sa tiež veľkou mierou pričinil,
že nám VSD povolili prenájom ich stĺpov.
- Firma Vares s.r.o., ktorá zastupuje Slovak Telekom žiada od nás stanovisko k realizácii
stavby „INS_FTTH_TV-TREB-05-Vojčice“. Jedná sa o vybudovanie novej optickej
siete v obci Vojčice, napojenie miestnej optickej siete na optickú trasu Slovak Telekom
a.s. Obec súhlasí s navrhovanou stavbou, ale až po zapracovaní našich pripomienok do
projektovej dokumentácii stavby.
- obec už začala s realizáciou pokračovania výstavby kanalizácie o dĺžke cca 520 m od
ul. Školská po prečerpavačku za bývalým družstvom. Realizuje sa prepych pod
Trnávkou.
- V utorok 30. októbra odchádzam do Bratislavy na Enviromentálny fond osobne
odniesť žiadosti na dostavbu vodovodu a kanalizácie v obci. Do žiadosti sme
zapracovali Novú ulicu a Ulicu M. R. Štefánika / voda aj kanál by išli v jednej rýhe/.
V súčasnej dobe je napojených na vodu cca 25 % domácnosti, pričom by sa mohlo
napojiť až 83 % domácnosti. Zatiaľ ľudia nemajú veľký záujem o napojenie sa na
odber vody.
K bodu 12: Diskusia
O slovo požiadal poslanec Marián Vilus:
- počul som, že občania podpisujú petíciu proti výstavbe obaľovačky /výroba asfaltu/
Odpovedal starosta obce:
- Inžinierske stavby písomne požiadali obec o vydanie stanoviska k stavebnému zámeru
ohľadom výstavby Obaľovacej súpravy asfaltových zmesí v k. ú. Vojčice v areáli
bývalého JRD Vojčice a poslanci tento zámer na 25.zasadnutí dňa 29.6.2018 schválili.
Zatiaľ ešte nie je isté, či sa tento zámer vôbec bude realizovať. Ak bude treba, bude
zvolané verejne zhromaždenie, aby sa k tomu vyjadrili.
K bodu 13: Návrh na uznesení
Návrh na schválenie uznesení z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal Lukáš
Kolody.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 14: Záver

Na záver 28 zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupca starostu obce prítomným poslancom
poďakoval im za ich účasť a poďakoval sa im za ich spoluprácu počas celého volebného
obdobia.

Zapisovateľ:
Iveta Popovičová

Overovatelia zápisnice:
Jozef Bajus
Marta Kopečková

Uznesenie č. 327/2018

z28. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. októbra 2018
K bodu 3: Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia
Vojčice, 29.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 328/2018
z28. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29.októbra 2018
K bodu 4: Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019
Vojčice, 29.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 329/2018
z28 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. októbra 2018
K bodu 5: Čiastočná správa o kontrolnej činnosti - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Čiastočnú správu o kontrolnej činnosti za obdobie január až september 2018
Vojčice, 29.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 330/2018

z28. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. októbra 2018
K bodu 6: Výročná správa obce Vojčice za rok 2017 - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Výročnú správu Obce Vojčice za rok 2017
Vojčice, 29.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 331/2018
z28. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. októbra 2018
K bodu 7: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2017/2018 MŠ Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2017/2018 MŠ Vojčice
Vojčice, 29.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
Starosta

Uznesenie č. 333/2018
z28. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. októbra 2018
K bodu 9: Doplnenie žiadosti k realizácii stavby „Zberný dvor“ o bezodplatnom prevode
vlastníctva pozemku C-KN parc. Č. 936/5 vo verejnom záujme na obec Vojčice od SPF
Bratislava – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
doplnenie žiadosti k realizácii stavby „Zberný dvor“ o bezodplatnom prevode vlastníctva
pozemku C-KN parcela číslo 936/11 o výmere 1250 m2 – zastavané plochy a nádvoria , k. ú.
Vojčice vytýčenej geometrickým plánom č. G1-252/2018, ktorý vypracovala Geodézia
Trebišov s.r.o. oddelenej z parcely číslo 936/5 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vojčice.
Uvedená stavba bude slúžiť verejnoprospešnému účelu a je v zmysle územného plánu obce
umiestnená v rámci regulácie funkčného využitia plôch a zástavby v území koncentrovanej
poľnohospodárskej výroby (VII.):
- ako objekt pre garážovanie mechanizmov a pre ich údržbu

-

ako aj malé výrobné zariadenie nepoľnohospodárskeho charakteru

Vojčice, 29.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 334/2018
z28. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 29. októbra 2018
K bodu 10: Žiadosť o úpravu schváleného rozpočtu na činnosť klubu ŠKST Sokol
Vojčice na rok 2018 - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
úpravu schváleného rozpočtu na činnosť klubu ŠKST Sokol Vojčice na rok 2018 medzi
jednotlivými položkami.
Vojčice, 29.10.2018
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

