Zápisnica
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 13.03.2019
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny
-

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

Verejnosť: Michal Velk, Miroslav Revaj, František Ujhely, Zuzana veľková, Štefan
Porhinčák, Vincent Borov, Tibor Mihalko, Lenka Mihalková, Jozef Prosba, Ing. Agáta
Ferenčíková, Františka Baranová, Maroš Urban
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Zloženie sľubu poslanca a prevzatie osvedčenia o zvolení za poslanca
4. Doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu
5. Interpelácia poslancov
6. Návrh – Dodatok č. 5/2019 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice
a Centrách voľného času a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým
pobytom v obci Vojčice - prerokovanie
7. Návrh – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Vojčice –
prerokovanie
8. Návrh – Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice č.
7/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania
ovzdušia– prerokovanie
9. Návrh – Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice č.
1/2011 o verejnom poriadku na území obce Vojčice – prerokovanie
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018 - prerokovanie
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku Michal Velk ml. Staničná, - prerokovanie
12. Protest prokurátora proti § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vojčice č. 5/2017
o podmienkach používania miestnych komunikácií– prerokovanie
13. Návrh prác na roky 2019 – 2022 Miroslav Revaj - prerokovanie
14. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostu
–
prerokovanie
15. Kúpa rodinného domu Hlavná 1/12 – prerokovanie
16. Podanie žiadosti na MF SR – prerokovanie
17. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – prerokovanie
18. Vyhlásenie verejnej zbierky pre rodinu nebohého Martina Baču– prerokovanie
19. Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja športu na rok 2019 –
Výzva Úradu vlády SR - prerokovanie
20. Rôzne

21. Diskusia
22. Záver
K bodu 1/ Starosta obce privítal prítomných poslancov na 2. 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 doplniť program o bod 20 – Podanie žiadosti na
riešenie havarijného stavu ústredného vykurovania v budovách ZŠ Vojčice a o bod 21
Kontrola plnenia uznesení. Ostatné body sa posúvajú bod 22 – Rôzne, bod 23 – Diskusia
a bod 24 - Záver.
Poslanci schválili doplnenie programu.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
Starosta obce dal hlasovať za doplnený program.
Doplnený program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Zloženie sľubu poslanca a prevzatie osvedčenia o zvolení za poslanca
4. Doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu
5. Interpelácia poslancov
6. Návrh – Dodatok č. 5/2019 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice
a Centrách voľného času a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým
pobytom v obci Vojčice - prerokovanie
7. Návrh – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Vojčice –
prerokovanie
8. Návrh – Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice č.
7/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania
ovzdušia– prerokovanie
9. Návrh – Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice č.
1/2011 o verejnom poriadku na území obce Vojčice – prerokovanie
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018 - prerokovanie
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku Michal Velk ml. Staničná, - prerokovanie
12. Protest prokurátora proti § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vojčice č. 5/2017
o podmienkach používania miestnych komunikácií– prerokovanie
13. Návrh prác na roky 2019 – 2022 Miroslav Revaj - prerokovanie
14. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostu
–
prerokovanie
15. Kúpa rodinného domu Hlavná 1/12 – prerokovanie
16. Podanie žiadosti na MF SR – prerokovanie
17. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – prerokovanie
18. Vyhlásenie verejnej zbierky pre rodinu nebohého Martina Baču– prerokovanie
19. Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja športu na rok 2019 –
Výzva Úradu vlády SR – prerokovanie

20. Podanie žiadosti na riešenie havarijného stavu ústredného vykurovania v budovách ZŠ
Vojčice - prerokovanie
21. Kontrola plnenia uznesení
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Záver
Poslanci doplnený program schválili.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 2/

Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola určená:
- Iveta Popovičová

K bodu 3/ Zloženie sľubu poslanca a prevzatie osvedčenia o zvolení za poslanca
Starosta obce prečítal sľub novozvolenému poslancovi Ing. Jánovi Hazalovi a ten svojím
podpisom potvrdil sľub a prevzal osvedčenie o zvolení za poslanca obce. Sľub je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
konštatuje, že
zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Hazala zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 4/ Doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu
Starosta navrhol doplniť člena do komisie na ochranu verejného záujmu poslanca Ing. Jána
Hazalu /podpredseda/. Členmi uvedenej komisie môžu byť len poslanci obecného
zastupiteľstva. Poslanci schválili nového člena Ing. Jána Hazalu do komisie na ochranu
verejného záujmu.
Uznesenie č. 23/2019
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
schvaľuje
do komisie na ochranu verejného záujmu poslanca Ing. Jána Hazalu /podpredseda/
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 5/ Interpelácia poslancov
O slovo požiadal Bajus Jozef – občania z Ulice M. R. Štefánika sa mi sťažovali a upozornili,
že v Trnávke za domami je zriadená nelegálna skládka. Je tam vyhodená napr. sedacia
súprava, plastové fľaše a iné. Sám som sa tam bol pozrieť. Navrhujem to oznámiť správcovi
Trnávky Povodiu Bodrogu a Hornádu, alebo nech to vyčistí obec.
Odpovedal starosta – skontrolujem to a vyčistia to naši pracovníci aktivačnej činnosti,
nakoľko správcu Trnávky sme minulého roku písomne vyzvali, aby vyčistili koryto Trnávky
v katastrálnom území obce Vojčice a do dnešného dňa sme od nich nedostali žiadnu odpoveď.
O slovo požiadal Vaško Michal – je to zaujímavé, že táto skládka je len v obytnej zóne
Trnávky.
O slovo požiadal Ján Hazala – navrhujem tam osadiť fotopasce.
O slovo požiadal Marián Vilus – pýtam sa p. starosta ako je to s výstavbou kanalizácie a MŠ.

Odpovedal starosta – obec ako každoročne zaslala žiadosť na dokončenie výstavby
kanalizácie a vodovodu v obci na Enviromentálny fond. Čakáme za odpoveďou,
vyhodnotenie žiadostí je v termíne do 31.marca. V súčasnej dobe začali práce na kanalizácii
– prečerpávanie odpadových vôd smerom od Školskej ulici k futbalovému ihrisku. V jeseni
pracovníci firmy, ktorá tieto práce realizuje vykopali jamu, z ktorej museli vyčerpávať spodnú
vodu. Musela byť vypracovaná nová projektová dokumentácia. VVS plánuje odkúpiť
pozemok od Občianskeho združenia Teresa Benedikta Michalovce, aby sa tam vybudovala
prečerpávačka.
O slovo požiadal Ján Hazala – ako je to s investičnými peniazmi na výstavbu kanalizácie
v obci.
O slovo požiadala Martina Oravcová – pýtam sa p. starosta plánuje obec dokončenie výstavby
vodovodu a kanalizácie na Ulici M. R. Štefánika a Novej ulici?
Odpovedal starosta –
áno obec plánuje, nakoľko žiadosti, ktoré boli zaslané na
Enviromentálny fond riešia dokončenie výstavby kanalizácie a vodovodu práve ulice M. R.
Štefánika a Nová. Len čakáme ako som už spomínal na vyhodnotenie.
O slovo požiadal Ján Hazala – som podpredsedom komisie na ochranu verejného záujmu,
neviem čo je náplňou tejto komisie, ale ja navrhujem zriadiť komisiu alebo pracovnú skupinu
z radov poslancov, ktorá by kontrolovala projekty /projektovú dokumentáciu, či je dodržaný
časový harmonogram prác a iné/, ktoré sú už rozpracované a kontrolu financií týchto
projektov, či je správne a efektívne hospodárenie s týmito financiami. Ďalej navrhujem
vypracovať akčný plán na celé funkčné obdobie. Na tento rok vypracovať podrobný. Na
vypracovanie tohto akčného plánu navrhujem starostu a zástupcu obce.
O slovo požiadala Alena Bajusová – súhlasím s poslancom Hazalom.
Odpovedal starosta – na tento rok máme naplánovanú rekonštrukciu chodníka na Ulici A.
Sládkoviča. Určite ste si všimli, že sa začali práce na výstavbe novej materskej školy. Ďalej
v priebehu roka sa začne rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu, rekonštrukcia
telocvične a tiež už sa začali práce na prestavbe kinosály. Na výstavbu MŠ máme stavebný
dozor, ktorý bol vysúťažený cez verejné obstarávanie a tento je zodpovedný za vedenie celej
stavby. Budú kontrolné dni, na ktoré vás môžem pozvať, kde môžete skontrolovať, či je
dodržany časový harmonogram prác, kvalitu práce a iné.
O slovo požiadal poslanec Ján Hazala – ja som myslel, kontrolovať len veľké projekty
a hlavne, či sú financie správne použité, a či stavebné práce sú dostatočne kvalitné a či boli
použité správne stavebné materiály.
Odpovedal starosta, každý kontrolný deň Vám bude oznámený e-mailom resp. sms a každý sa
môže zúčastniť na kontrole.
O slovo požiadal Martin Uporský – kedy bude ukončená rekonštrukcia chodníkov a priekopy
na Staničnej ulici? Sú tam už reklamácie na vykonané práce, nakoľko betón popraskal.
Odpovedal starosta – o týchto nedostatkov viem a obec má s firmou, ktorá vykonáva túto
rekonštrukciu ulice podpísanú zmluvu, v ktorej je určené, že firma počas 5 rokov zodpovedá
za kvalitu prác a odstránenie prípadných nedostatkov. Opravy na predmetnej stavbe firma
znáša zo svojich finančných prostriedkov.
O slovo požiadal Michal Vaško – boli sme z radov poslancov delegovaný do Rady školy pri
ZŠ Vojčice a do dnešného dňa sme nemali žiadne zasadnutie, tak sa pýtam p. starosta bol
predseda Rady školy informovaný o nových členov z radov poslancov?
Odpovedal starosta – predsedníčka Rady školy pri ZŠ Vojčice p. Darina Paľovčíková bola
písomne informovaná o nových členov, obdržala delegovanie členov za obec.

K bodu 6/ Návrh – Dodatok č. 5/2019 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce
Vojčice a Centrách voľného času a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým
pobytom v obci Vojčice – prerokovanie
Návrh – Dodatok č. 5/2019 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách
voľného času a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice
bol po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie.
Zo strany občanov a poslancov neboli k uvedenému dodatku vznesené žiadne pozmeňujúce
pripomienky.
O slovo požiadala Alena Bajusová – pýtam sa ako je to so súkromnou umeleckou školou,
ktorá mala v našej obci sídlo, hľadala som ju na internete, ale nenašla som ju.
Odpovedal starosta – SZUŠ má už od septembra 2018 sídlo v Bačkove. Boli sme s nimi
v súdnom konaní a vyhrali sme. Obec pripravuje novú žalobu na túto školu.
Návrh poslanci obdržali elektronicky a písomne, schválili ho a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Dodatok č. 5/2019 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách voľného času
a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 7/ Návrh – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Vojčice - prerokovanie
Návrh – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Vojčice bol po dobu
15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie. Výška
odmeny pre poslancov a zástupcu starostu obce sa za každé zasadnutie sa zvýšilo z 30,- EUR
na 40,- EUR. Odmena zástupcu starostu je v kompetencií starostu obce. O slovo požiadal
Martin Uporský – ja som pôvodne chcel navrhnúť odmenu na 50,- EUR za každé zasadnutie.
Moja myšlienka bola taká, že na konci kalendárneho roka by každý poslanec, ktorý by chcel,
tak by sa časti alebo celej odmeny vzdal a venoval by ju napr. na kultúrnu, športovú alebo inú
činnosť, alebo by podporil napr. športovca zo slabšej sociálnej rodiny. Ja sa svojej odmeny
zástupcu starostu obce dobrovoľne na rok 2019, teda do 31.12.2019 vzdávam. Poslanci to
uznesením vzali na vedomie. O slovo požiadala Alena Bajusová- preštudovala som si zákon č.
369/1990, kde sa v § 13b ods. 3 píše zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom
v písomnom poverení. Odpovedala kontrolórka obce, je potrebné rozlišovať zástupcu starostu,
ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu starostu a ktorý nie je dlhodobo
uvoľnený na výkon funkcie zástupcu starostu. Vo Vojčiciach nie je zástupca starostu
dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, v zásadách je teda riešený tento prípad, ktorý je
v zmysle novely zákona platnej od 1.2.2019 v kompetencii starostu obce, doteraz bolo riešená
odmena zástupcu starostu v zásadách a rozhodovalo o nej obecné zastupiteľstvo hlasovaním.
Návrh poslanci obdržali elektronicky a písomne, schválili ho a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0

Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
vzdanie sa odmeny zástupcu starostu obce Martina Uporského na rok 2019
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: /Bajusová, Bajus, Konečný, Oravcová, Hazala,
Vaško, Vilus, Sarik/, proti: 0, zdržali sa: 1 /Uporský/, nehlasoval:0
K bodu 8/ Návrh – Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice
č. 7/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania
ovzdušia– prerokovanie
Návrh – Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice č. 7/2013
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania ovzdušia bol po dobu
15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie. Návrh bol
vypracovaný na protest prokurátora č. Pd 151/18/8811-2 proti VZN č. 7/2013 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Vojčice.
Poslanci protestu prokurátora vyhoveli a Dodatok č. 1/2019 k VZN obce Vojčice č. 7/2013
schválili. Návrh poslanci obdržali elektronicky a písomne a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
a) vyhovuje
protestu prokurátora č. Pd 151/18/8811-2 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2013
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území
obce Vojčice
b) schvaľuje
Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice č. 7/2013 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania ovzdušia
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 9/ Návrh – Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice
č. 1/2011 o verejnom poriadku na území obce Vojčice – prerokovanie
Návrh – Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice č. 1/2011
o verejnom poriadku na území obce Vojčice bol po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke obce na pripomienkovanie. Zo strany občanov a poslancov neboli vznesené
žiadne pozmeňujúce pripomienky. Návrh poslanci obdržali elektronicky a písomne, schválili
ho a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice č. 1/2011 o verejnom
poriadku na území obce Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 10/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018 prerokovanie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018 vypracovala hlavná
kontrolórka obce p. Ingrid Grimlingová. Správa je prílohou zápisnice. Poslanci správu
obdržali elektronicky a písomne a vzali ju na vedomie.

Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 11/ Žiadosť o odkúpenie pozemku, Michal Velk, Staničná – prerokovanie
Pán Michal Velk ml. písomne požiadal obec o odkúpenie pozemku parcela číslo 118 o výmere
286 m², kat. územie Vojčice. Menovaný v žiadosti uviedol, že pozemok chce využiť za
účelom prístavby k jestvujúcemu rodinnému domu. Na tento pozemok ako parcela registra
„C“ nie je založený list vlastníctva . Ide o parcelu zapísanú v registre „E“, ktorej vlastníkom
je obec Vojčice. Starosta obce informoval poslancov, že ide o prístupovú cestu k poliam, ktorá
je v súčasnej dobe zahradená. Pokiaľ by bola vôľa predať pozemok, tak prístup k poliam je aj
z Agátovej ulice.
O slovo požiadal Martin Uporský – časť obyvateľov (nehovoril som ešte so všetkými)
Staničnej ulice ma požiadali, aby sme tejto žiadosti nevyhoveli a pozemok nepredali,
nakoľko slúži ako prístupová cesta k poliam. Ja sa pri hlasovaní zdržím, keďže túto
problematiku musím ešte konzultovať na našej ulici. Do ďalšieho zasadnutia urobím prieskum
medzi občanmi Staničnej ulice, kto je za predaj a kto proti predaju predmetnej nehnuteľnosti,
o ktorom Vás budem informovať a potom zaujmem stanovisko k tejto žiadosti.
O slovo požiadala Alena Bajusová – pokiaľ viem tento pozemok v minulosti chcel odkúpiť od
obce p. Ján Mihok. Myslím si, že by bolo dobre sa spýtať aj na jeho názor. Ja sa pri hlasovaní
zdržím, nakoľko ide o prístupovú cestu a je to majetok obce.
Poslanci sa dohodli, že táto žiadosť sa prerokuje na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Žiadosť poslanci obdržali v elektronickej a písomnej forme a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje,
presun bodu rokovania o tejto žiadosti na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 5 /Bajus, Konečný, Oravcová, Vaško, Vilus/,
proti: 0, zdržali sa: 4 /Hazala, Uporský, Sarik, Bajusová/, nehlasoval:0
K bodu 12/ Protest prokurátora proti § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vojčice
č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych komunikácií– prerokovanie
Okresný prokurátor JUDr. Pavel Kica vydal Protest prokurátora proti § 5 Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Vojčice č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych
komunikácií, lebo ním bol porušený § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon v znení
neskorších predpisov. V proteste navrhol podľa § 23 ods. 2 písm. f/ zákona o prokuratúre
navrhol VZN v lehote najneskôr 90 dní odo dňa doručenia protestu prokurátora zrušiť toto
ustanovenie ako nezákonne a nahradiť ho novým, ktoré bude v súlade so zákonom. Dodatok
k predmetnej problematike je vypracovaný, bude zverejnený spôsobom v obci obvyklým na
pripomienkovanie, na najbližšom zasadnutí bude predložený na prerokovanie.

Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Protest prokurátora proti § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vojčice č. 5/2017
o podmienkach používania miestnych komunikácií
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 13/ Návrh prác na roky 2019 – 2022 Miroslav Revaj – prerokovanie
Pán Miroslav Revaj emailom zaslal starostovi obce „Návrh prác na roky 2019 – 2022“. Návrh
poslanci obdržali elektronicky a písomne, je prílohou zápisnice. O slovo požiadal Jozef Bajus
– ja by som navrhoval odstrániť most cez Trnávku z Orechovej ulice na bývalý majer. Bol
som sa po tomto pozemku prejsť a zostal som zaskočený, koľko rôznorodého odpadu je tam.
Keď by sme odstránili most a ohradili majer možno by sme zabránili vzniku týchto
nelegálnych skládok, ktoré nám ničia životné prostredie v obci. O slovo požiadala Alena
Bajusová – po chodníku cez majer chodím aj ja a tiež som si všimla nelegálne skládky.
Myslím si, že by obec mala pristúpiť k rokovaniu s p. Karlom Paulů a vziať tento pozemok do
dlhodobého prenájmu a využiť ho napr. na projekty. Čo sa týka návrhu prác, ktoré navrhol p.
Miroslav Revaj súhlasím s ním, aby sa vytvorili nové pracovné miesta. Ja by som sa sústredila
na tvorbu miest pre občanov s nízkou kvalifikáciou. Pýtam sa p. starosta platí p. Paulu dane
obci? Odpovedal starosta – áno dane obci platí. S vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti som
v minulosti jednal, avšak tesne pred podpisom zmluvy o dlhodobom prenájme, p. Paulů
zmenil podmienky nevýhodné pre obec. Poslanci návrh prác vzali na vedomie.
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Návrh prác na roky 2019 – 2022, ktoré navrhol občan obce p. Miroslav Revaj
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 14/ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostu –
prerokovanie
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činnosti a majetkových pomerov starostu za rok 2018 – komisii na ochranu verejného záujmu.
Oznámenie je prílohou zápisnice a poslanci ho vzali na vedomie.
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostu za rok 2018
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval
K bodu 15/ Kúpa rodinného domu Hlavná 1/12 – prerokovanie
Starosta obce informoval poslancov obce, že obec plánuje odkúpiť rodinný dom
v katastrálnom území obce Vojčice parcela registra „C“ č. 627 na Hlavnej ulici súp. číslo 1/12,
spolu s pozemkami v katastrálnom území obce Vojčice parcela registra „C“ o výmere 124 m2
– zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“ č. 628 o výmere 320 m2 – záhrada za
sumu 16 000,- €. Vlastníčkou uvedených nehnuteľností je p. Denisa Tokárová. Obec plánuje
v tomto objekte vytvoriť aktivačné centrum. O slovo požiadal Martin Uporský – p. starosta
máme toľko financií, aby sme tieto nehnuteľnosti odkúpili, lebo myšlienka je to dobrá?
Odpovedal starosta obce – áno máme. Poslanci odkúpenie rodinného domu v katastrálnom

území obce Vojčice parcela registra „C“ č. 627 na Hlavnej ulici súp. číslo 1/12, spolu
s pozemkami v katastrálnom území obce Vojčice parcela registra „C“ o výmere 124 m2 –
zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“ č. 628 o výmere 320 m2 – záhrada za sumu
16 000,- € schválili.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
odkúpenie rodinného domu v katastrálnom území obce Vojčice parcela registra „C“ č. 627 na
Hlavnej ulici súp. číslo 1/12, spolu s pozemkami v katastrálnom území obce Vojčice parcela
registra „C“ o výmere 124 m2 – zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“ č. 628
o výmere 320 m2 – záhrada za sumu 16 000,- €
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval
K bodu 16/ Podanie žiadosti na MF SR – prerokovanie
Starosta obce informoval poslancov, že obec tak ako každoročne chce podať žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov z Ministerstva financií SR. Termín podania žiadosti je
do konca marca. Obec plánuje použiť prípadné schválené finančné prostriedky na realizáciu
rekonštrukcie interiérových priestorov kaštieľa. Poslanci schválili podanie žiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu vnútorných priestorov kaštieľa na
Ministerstvo financií SR.
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podanie žiadosti na Ministerstvo financií Slovenskej republiky na rekonštrukciu vnútorných
priestorov kaštieľa
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval
K bodu 17 Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 - prerokovanie
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 vypracovala ekonómka obce. Poslanci rozpočtové opatrenie
č. 1/2019 schválili a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval
K bodu 18/ Vyhlásenie verejnej zbierky pre rodinu nebohého Martina Baču prerokovanie
Starosta obce navrhol vyhlásiť verejnú zbierku pre rodinu neb. Martina Baču. Poslanci
hlasovaním schválili vyhlásenie verejnej zbierky. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky tvorí
neoddeliteľnú súčasť zápisnice.

Uznesenie č. 37/2019

Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Vyhlásenie verejnej zbierky na finančnú pomoc pre rodinu nebohého Martina Baču s trvalým
pobytom na A. Sládkoviča 27/42, Vojčice od 13.3.2019 do 14.6.2019
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval
K bodu 19/ Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja športu na rok
2019 – Výzva Úradu vlády SR – prerokovanie
Starosta obce informoval poslancov, že bola zverejnená výzva Úradu vlády o poskytnutie
dotácie v programe podpora rozvoja športu na rok 2019 a obec plánuje podať žiadosť na
rekonštrukciu atletickej dráhy pri ZŠ Vojčice. Poslanci podanie predmetnej žiadosti schválili.
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja športu na rok 2019 –
Výzva Úradu vlády SR na rekonštrukciu atletickej dráhy pri ZŠ Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval
K bodu 20/ Podanie žiadosti na riešenie havarijného stavu ústredného vykurovania v
budovách ZŠ Vojčice - prerokovanie
Starosta obce informoval poslancov o možnosti podať žiadosť na riešenie havarijného stavu
ústredného vykurovania v budovách ZŠ. Starosta obce informoval poslancov, že v základnej
škole je ústredné kúrenie v havarijnom stave a je možnosť podať žiadosť na riešenie tohto
problému až do výšky 200 000,- EUR. Základná škola aj telocvičňa by boli vykurované
samostatne. Poslanci schválili podanie tejto žiadosti.
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podanie žiadosti na riešenie havarijného stavu ústredného vykurovania v budovách ZŠ
Vojčice.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval
K bodu 21/ Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení
na vedomie.
Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval
K bodu 22/ Rôzne
- Gréckokatolícka cirkev farnosť Vojčice spolu s Rímskokatolíckou cirkvou farnosť
Vojčice písomne požiadali obec o finančný príspevok na zakúpenie krojov: 4 ks
dievčenské + topánky a 4 ks chlapčenské + topánky a čižmy. Stálo by to cca 2000,-

EUR. Vlastníkom krojov a doplnkov by bola obec a požičiavali by sme ich na rôzne
kultúrne a cirkevné slávnosti. Poslanci návrh schválili.
Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
zakúpenie ľudových krojov: 4ks dievčenské kroje + topánky a 4 ks chlapčenské kroje +
topánky a čižmy do celkovej sumy 2 000,- EUR
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval
-

-

-

-

starosta informoval poslancov obce, že v pondelok firma CONTAX Eko s.r.o., Nový
Ruskov podala žiadosť o prenájom pozemkov-nepoľnohospodárskych plôch, ktoré
majú názov „Nemecká cesta“. V žiadosti uviedli, že sa jedná o dočasný prenájom od
15.2.2019 do 15.10.2019 a to na uskladnenie maštaľného hnoja. K žiadosti doložili aj
Rozhodnutie od Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho
v Bratislave o povolení uskladnenia maštaľného hnoja. Poslanci navrhli, aby sa o tejto
žiadosti rokovalo na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, nakoľko sú tam aj
ďalšie súkromné pozemky a je potrebné zistiť, či by sa im, ak by sa žiadosti vyhovelo
nezabránil prístup k pozemkom.
p. Ružbarská Viera predala svoju nehnuteľnosti a pri predaji sa zistilo, že letná
kuchyňa, je postavená na obecnom pozemku par. č. 617 a zapísaná na obecnom liste
vlastníctva. Menovaná tvrdí, že letnú kuchyňu postavili jej rodičia. Doniesla znalecký
posudok, ktorý bol vyhotovený v roku 1994 na žiadosť jej rodičov. Starosta požiadal
poslankyňu Alenu Bajusovú o prešetrenie na katastrálnom úrade, ako mohlo dôjsť
takému to omylu /zapísať súkromnú stavbu postavenú na obecnom pozemku/.
obec čaká na odpoveď na žiadosti ohľadom dostavby kanalizácie a vodovodu v obci
z Enviromentálneho fondu ako som už spomínal predtým
firma Metrostav prevzala stavenisko a začala s výstavbou novej materskej školy
v obci. Obec musí zabezpečiť zo svojich vlastných finančných prostriedkov okrem
iného prístupovú cestu, výstavbu žumpy, plynovú a elektrickú prípojku a ďalšie
neoprávneného náklady
firma Jána Gonosa začala už v obci s opravou miestneho rozhlasu na ul. Lipová, ul.
Letná, ul. Orechová, treba počkať na lepšie počasie, z dôvodu využívania technológie,
pri ktorej nesmú byť mínusové teploty

K bodu 23/ Diskusia
Michal Velk – ťažko sa mi reaguje na to, čo som si tu vypočul. Všetci chcete mať pri svojich
rodinných domoch poriadok a čisto. Nikto nevie ako to vyzeralo, keď touto cestou
prechádzali traktory. V roku 1985 vtedajší predseda MNV p. Mikuláš Tkáčik navrhol, aby sa
táto prístupová cesta zrušila a zahradila. Pokiaľ viem na zasadnutí obecného zastupiteľstva
v decembri 1985 poslanci schválili zrušenie tejto cesty. Potom sme s p. Jánom Mihokom
spoločne ohradili túto cestu. Cesta je zrušená cca 40 rokov. P. Uporský vy ste uviedli, že
vykonáte petíciu medzi obyvateľmi Staničnej ulice ohľadom tejto cesty. Rád by som si
s Vami a p. Jánom Mihokom sadol a porozprával sa o tom, uviedol Vás do problému a ukázal
Vám písomnosti, čo sa tohto pozemku týkajú. Na základe týchto skutočnosti potom môžete
vykonať prieskum. Začiatkom 90 rokov bol na čele obecného úradu nový starosta nechcem ho
uraziť ale podľa mňa to bol „detský starosta“. V tom čase bol poslancom aj nebohý Jozef
Šimko, ktorí podnecoval ľudí proti uzavretiu tejto cesty. Viem, že JRD Vojčice sa písomne
vzdali tejto prístupovej cesty, nakoľko si našli inú. V tejto obci žijem celý svoj život, bol som
stavebný dozor pri rôznych stavbách v obci /napr. výstavba vodovodu, kanalizácie, NS a iné/.

Keď som upozornil na nedostatky pri postupe výstavby dostal som sa do nemilosti a bol som
nepotrebný. Pre túto obec si myslím, že som urobil dosť. Tento pozemok chcem odkúpiť pre
syna na prístavbu rodinného domu.
Martin Uporský – ďakujem p. Velk za to, že ste mne a poslancom objasnili, nové skutočnosti,
čo sa týka tejto cesty. Som rád, že ste ma požiadali o rozhovor a prijímam to. Myslím, že by
sme mali zavolať aj p. Jána Mihoka. Ja som povedal, že vykonám prieskum a nie petíciu
medzi obyvateľmi Staničnej ulice. Rokovať o žiadosti, ktorú podal Váš syn budeme na
ďalšom zasadnutí obecného úradu, po zistení nových skutočnosti.
Michal Vaško – Vaše vystúpenie a podanie nových informácií p. Velk nám poslancom bude
veľmi užitočné pri ďalšom rokovaní o tejto žiadosti.
Starosta obce - ďakujem p. Velk, že si prišiel na zasadnutie a uviedol si poslancov do tohto
problému, aby sa na ďalšom zasadnutí mohli rozhodnúť.
Františka Baranová – nemám síce v obci trvalý pobyt, ale niekoľko rokov tu už žijem na
Novej ulici. Zastupujem práve obyvateľov tejto ulice. Na ulici nie je vybudovaná kanalizácia
ani vodovod a kvalita vody je zlá. Na tejto ulici bývajú prevažne mladé rodiny s malými
deťmi a ďalší si tu stavajú rodinné domy. V mene všetkých občanov Novej ulice chcem
p. starosta a páni poslanci na vás apelovať, aby ste pri ďalších investíciách mysleli aj na
vybudovanie vodovodu a kanalizácie na Novej ulici. Je možnosť podpísať zmluvu o budúcej
zmluve, kde by sa občania zaviazali, že pokiaľ bude vybudovaný vodovod, tak sa pripoja.
Ďakujem za pochopenie.
Starosta obce – ďakujem Vám za vašu pripomienku. Obec každoročne vypracuje žiadosť na
dokončenie výstavby vodovodu a kanalizácie v obci na Enviromentálny fond. V týchto
žiadostiach, ktoré boli zaslané obec práve riešila dostavbu vodovodu a kanalizácie na Vašej
ulici a Ulici M. R. Štefánika. Do dnešného dňa sme odpoveď nedostali, vyhodnotenie ako
som už niekoľkokrát spomínal bude do 31.3.2019, o výsledku budem všetkých informovať.
Miroslav Revaj- v interpelácii bolo uvedené, aby sa starý most zrušil. Myslím, si že nie to je
dobrý nápad, nakoľko tento most využívajú občania obce. Skôr by som ho opravil.
Navrhujem vstúpiť do jednania s p. Paulům o odkúpenie pozemkov bývalého majera.
Obecné tabule pri NS a pošte nefungujú, navrhujem ich opraviť a miesto skla použiť
plexisklo. Navrhujem predĺžiť chodník na Hlavnej ulici od Pavlovského cez zelený pás a tiež
opraviť vstup na chodník od Hlavnej ulici na Staničnú ulicu.
Štefan Porhinčák – na cintoríne mám predplatené hrobové miesto. Dnes moja pani manželka
bola na cintoríne a zistila, že je tam pochovaný neb. Martin Bačo. Pýtam sa p. starosta vieš
o tom niečo, a ako tento problém obec vyrieši? Podám oficiálnu sťažnosť.
Starosta obce – o tomto probléme neviem. Čo sa týka cintorína, je to v kompetencií správcu
cintorína p. Jána Veľka. Pohovorím s ním a pokúsime sa tento vzniknutý problém vyriešiť.
K bodu 24/ Záver
Na záver 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupca starostu obce prítomným poslancom
poďakoval im za ich účasť zároveň ich pozval na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ:
Iveta Popovičová

Uznesenie č. 22/2019

z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K bodu 3/ Zloženie sľubu poslanca a prevzatie osvedčenia o zvolení za poslanca
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
konštatuje, že
zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Hazala zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 23/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K bodu 4/ Doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
schvaľuje
do komisie na ochranu verejného záujmu poslanca Ing. Jána Hazalu /podpredseda/
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 24/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K bodu 6/ Návrh – Dodatok č. 5/2019 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce
Vojčice a Centrách voľného času a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým
pobytom v obci Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Dodatok č. 5/2019 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách voľného času
a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 25/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice

zo dňa 13. marca 2019
K bodu 7/ Návrh – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Vojčice
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 26/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K bodu 7/ Návrh – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
vzdanie sa odmeny zástupcu starostu obce Martina Uporského na rok 2019
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 27/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K bodu 8/ Návrh – Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice
č. 7/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania
ovzdušia– prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
a) vyhovuje
protestu prokurátora č. Pd 151/18/8811-2 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2013
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území
obce Vojčice
b) schvaľuje
Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice č. 7/2013 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania ovzdušia
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 28/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice

zo dňa 13. marca 2019
K bodu 9/ Návrh – Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice
č. 1/2011 o verejnom poriadku na území obce Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vojčice č. 1/2011 o verejnom
poriadku na území obce Vojčice
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 29/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K bodu 10/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018 prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 30/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K bodu 11/ Žiadosť o odkúpenie pozemku, Michal Velk, Staničná – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
presun bodu rokovania o tejto žiadosti na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 31/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice

zo dňa 13. marca 2019
K bodu 12/ Protest prokurátora proti § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vojčice
č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych komunikácií– prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Protest prokurátora proti § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vojčice č. 5/2017
o podmienkach používania miestnych komunikácií
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 32/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K bodu 13/ Návrh prác na roky 2019 – 2022 Miroslav Revaj – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Návrh prác na roky 2019 – 2022, ktoré navrhol občan obce p. Miroslav Revaj
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 33/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K Bodu 14/ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostu –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostu za rok 2018
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 34/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice

zo dňa 13. marca 2019
K bodu 15/ Kúpa rodinného domu Hlavná 1/12 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
odkúpenie rodinného domu v katastrálnom území obce Vojčice parcela registra „C“ č. 627 na
Hlavnej ulici súp. číslo 1/12, spolu s pozemkami v katastrálnom území obce Vojčice parcela
registra „C“ o výmere 124 m2 – zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“ č. 628
o výmere 320 m2 – záhrada za sumu 16 000,- €
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 35/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K bodu 16/ Podanie žiadosti na MF SR – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podanie žiadosti na Ministerstvo financií Slovenskej republiky na rekonštrukciu vnútorných
priestorov kaštieľa
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 36/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K bodu 17 Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 37/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019

K bodu 18/ Vyhlásenie verejnej zbierky pre rodinu nebohého Martina Baču prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Vyhlásenie verejnej zbierky na finančnú pomoc pre rodinu nebohého Martina Baču s trvalým
pobytom na A. Sládkoviča 27/42, Vojčice od 13.3.2019 do 14.6.2019
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 38/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K bodu 19/ Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja športu na rok
2019 – Výzva Úradu vlády SR – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja športu na rok 2019 –
Výzva Úradu vlády SR na rekonštrukciu atletickej dráhy pri ZŠ Vojčice
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 39/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K bodu 20/ Podanie žiadosti na riešenie havarijného stavu ústredného vykurovania v
budovách ZŠ Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podanie žiadosti na riešenie havarijného stavu ústredného vykurovania v budovách ZŠ
Vojčice.
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 40/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice

zo dňa 13. marca 2019
K bodu 21/ Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 41/2019
z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. marca 2019
K bodu 22/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
zakúpenie ľudových krojov: 4ks dievčenské kroje + topánky a 4 ks chlapčenské kroje,
topánky a čižmy do celkovej sumy 2000,- EUR
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.03.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

