Zápisnica
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 13. júna 2019
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny
-

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

Verejnosť: Monika Bérešová, Jozefína Gerdová, Alžbeta Sabová, Zuzana Bajusová, Lucia
Tóthová, Mariana Bajusová, Lenka Veľková, Petra Pejová, Lukáš Bajus
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Kontrola uznesení
Interpelácia poslancov
Návrh – Dodatok č. 1/2019 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe
určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Vojčice prerokovanie
6. Návrh – Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2017
o podmienkach používania miestnych komunikácií v obci Vojčice, Protest prokurátora
proti § 5 VZN Obce Vojčice č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych
komunikácií – prerokovanie
7. Návrh – Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Vojčice na roky
2018 – 2023 – prerokovanie
8. Návrh Dodatok č. 5/2019 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 – prerokovanie
9. Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019 – prerokovanie
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2018 prerokovanie
11. Návrh – Záverečný účet obce Vojčice za rok 2018 – prerokovanie
12. Žiadosť o navýšenie rozpočtu – spoluúčasť na projekte „Zvýšenie čitateľskej
matematickej a prírodovednej gramotnosti na ZŠ Vojčice“ – ZŠ Vojčice
13. Žiadosť o prenájom pozemkov – nepoľnohospodárske plochy – CONTAX Eko, Veľký
Ruskov - prerokovanie
14. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 962/2, k. ú. Vojčice, Viliam Tokár prerokovanie
15. Žiadosť o schválenie otváracích hodín predajne Kvetinárstvo Hlavná 260/21,
Veronika Veľková – prerokovanie
16. Návrh-Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. ....../...../2019/IÚ na stavbu:
„Vojčice -Kanalizácia: Prečerpávanie splaškových vôd“ - prerokovanie

17. Schválenie žiadosti o zakúpenie obecných rozhlasov – prerokovanie
18. Podanie žiadosti Ministerstvo vnútra v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC6112019-1– prerokovanie
19. Podanie žiadosti havarijný stav ZŠ Vojčice – prerokovanie
20. Žiadosť o možnosť usporiadať „Tanečnú zábavu“, Viera Čopáková - prerokovanie
21. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – prerokovanie
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Záver
K bodu 1/ Starosta obce privítal prítomných poslancov na 3. zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Konštatoval že z 9 poslancov OZ je prítomných 9 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: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 2/

Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola určená:
- Iveta Popovičová

K bodu 3/ Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení
na vedomie.
Uznesenie č. 42/2019
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:0
K bodu 4/ Interpelácia poslancov
O slovo požiadal Martin Uporský:
 občania Staničnej ulice má oslovili, aby som sa spýtal kedy bude dokončená
rekonštrukcia chodníka a priekop
odpovedal starosta:
 máme schválený sociálny podnik, ktorý ba mal začať fungovať od 1. júla 2019. Máme
schválených 5 pracovných miest. Jeden bude manažér a štyria budú pracovníci, ktorí
budú vyrábať zámkovú dlažbu a betónové oplotenie. Zamestnajú sa ľudia, ktorí sú
evidovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie. V rekonštrukcii chodníka
a priekopy sa bude pokračovať po vyrobení zámkovej dlažby.
O slovo požiadal Ján Hazala:
 to znamená, že zamestnať sa môžu iba občania, ktorí sú evidovaní na úrade práce?
Odpovedal starosta:
 áno, ako som uviedol musia byť evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na ÚPSVaR.
Od 1. júna 2019 nám začala fungovať v obci občianska hliadka – miestna občianska
poriadková služba. Vykonalo sa výberové konanie na 6 pracovných miest, z ktorých
výberová komisia vybrala šiestich a určila náhradníkov, v prípade, že niektorí z týchto

zamestnancov nenastúpi resp. predčasne ukončí pracovný pomer, tak potom nastupuje
náhradník. Uchádzačov sme mali spolu 23.
O slovo požiadal Marián Vilus:
 Pani Mária Bajusová zo Staničnej ulice ma požiadala, či by sa veľkoobjemové
kontajnery, ktoré sú umiestnené na cintoríne nemohli posunúť na iné miesto, nakoľko
ľudia tam hádžu kadečo a potom tam veľmi zapácha.
Odpovedal starosta:
 na cintoríne sa nachádza skládka stavebnej sute, ktorú nám p. Ladislav Bajus pomaly
odváža preč na svoj pozemok, ktorý zaváža a potom by sme kontajnery posunuli na
iné miesto, aby neboli tak blízko chodníka a tým by sa tento problém mal vyriešiť.
O slovo požiadala Alena Bajusová:
 navrhujem písomne osloviť Povodie Bodrogu a Hornádu, aby sa starali o koryto
Trnávky a pokosili ho, ďalej navrhujem osloviť napr. Ľuboša Oravca, aby opravil
a sfunkčnil jazierko pri obecnom úrade a tiež si myslím, že počas pohrebov by sa
znova mali používať zvony v cerkvi alebo v kostole a nie cez reproduktor, podľa mňa
nie je to dôstojné. Bolo by potrebné osloviť správcov farnosti s touto požiadavkou.
Odpovedal starosta:
 Povodie Bodrogu a Hornádu sme už v minulosti viackrát písomne upozornili na
koryto Trnávky a požiadali sme ich aby ho pravidelne kosili a do dnešného dňa sme
neobdržali od nich žiadnu odpoveď. Čo sa týka jazierka porozmýšľame, čo s ním,
keďže tam vznikne areál v okolí novovybudovanej materskej školy, tým pádom sa
bude musieť jazierko kvôli bezpečnosti detí oplotiť, budem zvažovať všetky varianty
riešenia jazierka. Čo sa týka zvonenia počas pohrebov vstúpim do jednania so
správcami farnosti v našej obci.
O slovo požiadal Michal Vaško:
 keď som sa prechádzal po brehu Trnávky všimol som si, že pri rodinnom dome na
Horovskej ulici /kde predtým býval p. Urban Ladislav/ sú postavené chatrče, neviem
či o tom vieš p. starosta
Odpovedal starosta:
 o tom, že sú tam postavené chatrče viem, lebo som bol už upozornený a bol som sa
osobne pozrieť. Upozornil som majiteľku nehnuteľností, aby ich čím skôr zbúrala,
nakoľko nemá na výstavbu týchto objektov vydané právoplatné stavebné povolenie
resp. ohlásenie drobnej stavby. V tejto rodine boli na šetrení pracovníci Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny z Trebišova, nakoľko boli upozornení na zneužívanie detí,
ktoré sa našťastie nepotvrdilo. Až bude vyhotovený záver zo šetrenia obec ho dostane
v listinnej podobe. O výsledku Vás budem priebežne informovať.
O slovo požiadala Martina Oravcová:
 občania Ulice M. R. Štefánika má oslovili a navrhli výstavbu chodníka od autobusovej
zástavky smerom od Trebišova po pravej strane, nakoľko je to dosť nebezpečný úsek.
Odpovedal starosta:
 obec na tomto úseku nemôže samovoľne vybudovať chodník, nakoľko dotknuté
pozemky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a Košického samosprávneho kraja
O slovo požiadal Martin Uporský:
 ako je to s prechodom pre chodcov zo Staničnej ulici cez Hlavnú ulicu
Odpovedal starosta:
 je to v štádiu riešenia

K bodu 5/ Návrh – Dodatok č. 1/2019 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, o
spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou
Vojčice – prerokovanie
Návrh – Dodatok č. 1/2019 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia
úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou 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 emailom a písomne, schválili ho a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 43/2019
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 1/2019 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady
a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 6/ Návrh – Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2017
o podmienkach používania miestnych komunikácií v obci Vojčice
– prerokovanie
Návrh - Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2017 o podmienkach
používania miestnych komunikácií v obci Vojčice. Návrh bol po dobu 15 dní zverejnený na
webovej stránke a úradnej tabuli obce Vojčice na pripomienkovanie. Zo strany verejnosti
a poslancov neboli k návrhu vznesené žiadne pozmeňujúce pripomienky. Poslanci Dodatok
č. 1 k VZN obce Vojčice č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych komunikácii
schválili a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 44/2019
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2017 o podmienkach používania
miestnych komunikácií v obci Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 7/ Návrh – Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce
Vojčice na roky 2018 – 2023 – prerokovanie
Arcidiecézna charita Košice obec písomne požiadala o doplnenie informácii o poskytovaní
sociálnych služieb v Charitnom dome sv. E. Steinovej vo Vojčiciach do Komunitného plánu
obce. Obec vypracovala Návrh – Dodatok č. ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce
Vojčice, v ktorom doplnila požiadavku Arcidiecéznej charity Košice a doplnila aj ostatné
inštitúcie v obci. Návrh 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 /emailom/ a písomne,
schválili ho a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Vojčice na roky 2018 – 2023
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0

K bodu 8/ Návrh Dodatok č. 5/2019 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 – prerokovanie
Návrh Dodatok č. 5/2019 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 na úradnej
tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie. Zo strany občanov a poslancov neboli
vznesené žiadne pozmeňujúce pripomienky. Návrh poslanci obdržali emailom a písomne,
schválili ho a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Dodatok č. 5/2019 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: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 9/ Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019 –
prerokovanie
Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019 bol po dobu 15 dní
zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Návrh poslanci obdržali emailom a písomne, zobrali ho na vedomie, tvorí prílohu zápisnice. Poslankyňa Alena Bajusová navrhla
starostovi obce a poslancom, aby na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný aj obecný právnik, z dôvodu vysvetlenia niektorých právnych náležitosti ako je napr. schválenie
zmluvy, o ktorej v ďalšom bode budeme rokovať. Ja osobne všetkému nerozumiem, neviem
ako vy milí poslanci, preto si myslím, že ak by bol prítomný právnik, tak by nám vedel vysvetliť naše prípadne pripomienky, a či odporúča takúto zmluvu podpísať. Poslanec Ján Hazala: má obec svojho právnika, ak áno ako je platený? Starosta odpovedal, obec má svojho právnika, s ktorým máme podpísanú zmluvu a je platený paušálne a za určité výkony podľa potreby. To znamená, že ak by bol prítomný na každom zasadnutí museli by sme ho platiť
a myslím, že nie vždy je potrebné, aby tu bol, odpovedal starosta. Všetky materiály sú Vám
poslancov zasielané v elektronickej alebo písomnej forme na naštudovanie v dostatočnom
časovom predstihu. Ďalej navrhla pani poslankyňa A. Bajusová zverejnenie zoznamu neplatičov daní a poplatkov na úradnej tabuli v zmysle infozákona a predloženie tohto zoznamu poslancom. Odpovedala kontrolórka obce, zoznam nie je problém pripraviť a predložiť ho poslancom k nahliadnutiu pri dodržaní daňového tajomstva a mlčanlivosti. Čo sa týka zverejnenia zoznamu v obci spôsobom obvyklým správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1
600 EUR a tu sa nepostupuje v zmysle infozákona ale v zmysle daňového poriadku.
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vojčice na 2. polrok 2019
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0

K bodu 10/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Vojčice za
rok 2018 - prerokovanie
Stanovisko k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2018 vypracovala hlavná kontrolórka
obce p. Ingrid Grimlingová a odporučila obecnému zastupiteľstvu, aby ho schválili bez
výhrad. Stanovisko je prílohou zápisnice. Poslanci stanovisko obdržali emailom a písomne
a vzali ho na vedomie.
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2018
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 11/ Návrh – Záverečný účet obce Vojčice za rok 2018 – prerokovanie
Záverečný účet obce Vojčice za rok 2018 vypracovala ekonómka obce p. A. Dziaková.
Záverečný účet bol 15 dní zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli obce Vojčice.
Hlavná kontrolórka obce p. Ingrid Grimlingová v svojom stanovisku k Záverečnému účtu
odporučila obecnému zastupiteľstvu, aby ho schválili bez výhrad. Záverečný účet je prílohou
zápisnice a poslanci ho schválili bez výhrad.
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
Záverečný účet Obce Vojčice a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
b) schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo
výške 4 899,58 EUR
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 12/ Žiadosť o navýšenie rozpočtu – spoluúčasť na projekte „Zvýšenie čitateľskej
matematickej a prírodovednej gramotnosti na ZŠ Vojčice“ – ZŠ Vojčice
Základná škola Vojčice má schválený projekt: „Zvýšenie čitateľskej matematickej
a prírodovednej gramotnosti na ZŠ Vojčice“. Projekt je určený žiakom školy na zvyšovanie
úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu. Prínosom projektu budú učebné a literárne
pomôcky, didaktická technika.
Celková výška finančných prostriedkov na projekt činí: 132 410,50 EUR
Požadovaná výška NFP je:
125 789,97 EUR
Poskytnutá maximálna výška NFP je:
120 520,61 EUR
Spoluúčasť na projekte:
6 343,19 EUR
Doba realizácie projektu je od 03/2019 do 02/2021
Základná škola Vojčice písomne požiadala obec o polovicu spoluúčasti na tomto projekte
z 5% v sume 3 171,50 EUR a zároveň o navýšenie rozpočtu ZŠ Vojčice.

Uznesenie č. 50/2019

Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
polovicu z 5% spoluúčasti na projekte „Zvýšenie čitateľskej matematickej a prírodovednej
gramotnosti na ZŠ Vojčice“ v sume 3 171,50 EUR zo strany obce Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 13/ Žiadosť o prenájom pozemkov – nepoľnohospodárske plochy – CONTAX
Eko, Veľký Ruskov - prerokovanie
Spoločnosť CONTAX Eko Veľký Ruskov písomne požiadala obec o prenájom pozemkov vo
vlastníctve obce Vojčice, ktoré majú miestny názov „Nemecká cesta“. Ide
o nepoľnohospodárske pozemky o celkove výmere 2 94 48 m². V žiadosti uviedli, že firma sa
venuje chovu dojníc a potrebuje vyprodukovaný maštaľný hnoj dočasne uskladniť a to od
15.2.2019 do 15.10.2019 a potom by bol hnoj rozvážaný na pozemky, ktoré má firma
v užívaní. Firma CONTAX Eko žiada o prenájom časti parcely číslo 1667, k. ú. Vojčice
o výmere cca 1,00 ha na dočasné uskladnenie hospodárskych hnojív. K žiadosti firma doložila
Rozhodnutie na povolenie na používanie sekundárneho zdroja živín a kompostu od
Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave. Žiadosť je
prílohou zápisnice a poslanci ju obdržali emailom a písomne. Poslanci žiadosť neschválili.
Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľuje
prenájom časti parcely č. 1667, k. ú. Vojčice o výmere 1,00 ha na dočasne uskladnenie
hospodárskych hnojív v čase od 15.2.2019 do 15.2.2019 pre firmu CONTAX Eko, s.r.o.
Veľký Ruskov 172
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 14/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 962/2, k. ú. Vojčice, Viliam
Tokár - prerokovanie
Pán Vilam Tokár písomne požiadal obec o odkúpenie obecného pozemku na Športovej ulici,
parcela číslo 962/2 o výmere 163 m², zapísaný na LV č. 1218, k. ú. Vojčice. Menovaný má
záujem o výstavbu rodinného domu. Žiadosť je prílohou zápisnice, poslanci ju obdžali
emailom a písomne. Poslanci žiadosť neschválili. Poslankyňa Alena Bajusová navrhla, aby
občania, ktorý majú záujem predať svoju nehnuteľnosť najprv oslovili obec.
Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľuje
predaj obecného pozemku parcela číslo 962/2 o výmere 163 m², zapísaný na LV č. 1218, k.
ú. Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 15/ Žiadosť o schválenie otváracích hodín predajne Kvetinárstvo Hlavná 260/21,
Veronika Veľková - prerokovanie
Mgr. Veronika Veľková, Ľ. Štúra 588/28, IČO: 50334654 písomne požiadala o schválenie
otváracích hodín v predajni Kvetinárstvo so sídlom na Hlavnej ulici 360/21 Vojčice.
Pondelok:
zatvorené
Utorok – Piatok:
od 09:00 hod. - 12:00 hod. 14:00 hod. – 16:00 hod.
Sobota:
od 09:00 hod. – 12:00 hod.

Žiadosť poslanci obdržali emailom, písomne a je prílohou zápisnice. Poslanci žiadosť
schválili.
Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
otváracie hodiny v predajni Kvetinárstvo so sídlom na Hlavnej ulici 360/21 Vojčice:
Pondelok:
zatvorené
Utorok – Piatok:
od 09:00 hod. - 12:00 hod. 14:00 hod. – 16:00 hod.
Sobota:
od 09:00 hod. – 12:00 hod.
pre Mgr. Veroniku Veľkovú, Ľ. Štúra 588/28, IČO: 50334654
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0
K bodu 16/ Návrh-Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. ....../...../2019/IÚ
na stavbu: „Vojčice -Kanalizácia: Prečerpávanie splaškových vôd“ - prerokovanie
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice zaslala obci Návrh Zmluvy o
postúpení práva a povinnosti stavebníka č. ..../.../2019/IÚ na stavbu „Vojčice-Kanalizácia:
Prečerpávanie splaškových vôd“. Predmetom cedácie podľa tejto zmluvy je nasledovná
stavba v rozsahu:
SO 01 Kanalizácia šachta ČS:
- podzemná kanalizačná ČS – prefabrikovaný železobetónovy podzemný
objekt
- šachta na meranie - plastová PP šachta
SO 01 Kanalizačná ČS – oplotenie
SO 02 Elektrická prípojka k hlavnej ČS
SO 03 Výtlačné kanalizačné potrubie HDPE DN 150v v celkovej dĺžke 3.012 m
Starosta informoval poslancov, že ide o úsek od Trnávky smerom ku ............ . Prvý projekt
riešil napojenie na kanalizáciu, tak že Vojčice a Milhostov sa napoja na bývalý
mäsopriemysel a druhý, že obec bude mať svoju čističku. Poslanec Hazala, pýtam sa pán
starosta, ak dáme súhlas na podpísanie tejto zmluvy, čo bude nasledovať potom? Odpovedal
starosta: ak obec podpíše túto zmluvu, po dokončení stavby nasleduje skúšky funkčnosti
kanalizačného potrubia a kolaudácia. Potom sa už budú môcť ľudia, reálne, kde je
kanalizačné potrubie napojiť a spusti sa kanalizácia aspoň v časti obce. Poslanci zmluvu
obdržali v písomne, emailom a je prílohou zápisnice. Zmluvu poslanci schválili.
Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Zmluvu o postúpení práva a povinnosti stavebníka č. ..../.../2019/IÚ na stavbu „VojčiceKanalizácia: Prečerpávanie splaškových vôd“
Predmetom cedácie podľa tejto zmluvy je nasledovná stavba v rozsahu:
SO 01 Kanalizácia šachta ČS:
- podzemná kanalizačná ČS – prefabrikovaný železobetónový podzemný
objekt
- šachta na meranie - plastová PP šachta
SO 01 Kanalizačná ČS – oplotenie
SO 02 Elektrická prípojka k hlavnej ČS
SO 03 Výtlačné kanalizačné potrubie HDPE DN 150v v celkovej dĺžke 3.012 m
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0

K bodu 17/ Schválenie žiadosti o zakúpenie obecných rozhlasov – prerokovanie
V súčasnej dobe firma GBS Veľaty v obci realizuje ťahanie optických káblov po jednotlivých
uliciach obce. Nakoľko v časti obce nefungoval obecný rozhlas obec plánuje zakúpiť nové
reproduktory, ktoré by sa rozmiestnili po obci a napojili by sa na nové optické káble. Poslanci
schválili zakúpenie nových reproduktorov v počte cca 84 ks v celkovej sume cca 5 000,EUR.
Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
zakúpenie nových reproduktorov na rekonštrukciu obecného rozhlasu v počte cca 84 ks
v celkovej sume cca 5 000,- EUR
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0
K bodu 18/ Podanie žiadosti Ministerstvo vnútra v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6SC611-2019-1– prerokovanie
Ministerstvo vnútra SR zverejní v najbližšom čase v zmysle indikatívneho harmonogramu
výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 so zameraním na dobudovanie základnej
technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie). Obec plánuje po zverejnení výzvy podať
žiadosť na opravu miestnych komunikácií a na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov v obci.
Poslanci schválili podanie žiadosti.
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podanie Žiadosti na Ministerstvo vnútra v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1
na opravu miestnych komunikácií a na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov v obci
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0
K bodu 19/ Podanie žiadosti havarijný stav ZŠ Vojčice – prerokovanie
Starosta obce informoval poslancov, že budova Základnej školy Vojčice je v havarijnom
stave. Obec chce požiadať Ministerstvo školstva o dotáciu na riešenie havarijného stavu
budovy základnej školy. V súčasnej dobe má škola schválených 77 000,- EUR na
rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Vojčice. Žiadosť, ktorú obec chce zaslať by riešila
výmenu strechy na budove ZŠ Vojčice a výmenu okien na telocvični. Poslanci podanie
žiadosti schválili.
Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podanie žiadosti na riešenie havarijného stavu budovy Základnej školy vo Vojčiciach
a telocvične na Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0
K bodu 20/ Žiadosť o možnosť usporiadať „Tanečnú zábavu“, Viera Čopáková prerokovanie
Pani Viera Čopáková písomne požiadala obec o možnosť usporiadať Tanečnú zábavu dňa 15.
júna 2019 v priestoroch Baru Elixír u Dušana, Hlavná 50 Vojčice. V žiadosti uviedla, že
v prípade schválenia akcie dohliadne na bezpečný priebeh akcie a nahlási ju na OR PZ

v Trebišove. Žiadosť je prílohou
emailom, písomne a neschválili.
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Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo
nechvaľuje
usporiadanie „Tanečnej zábavy“ dňa 15. júna 2019 v bare Elixír u Dušana Vojčice, Hlavná 50
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 0, proti: 8 /Bajusová, Bajus, Hazala, Konečný,
Oravcová, Sarik, Uporský, Vaško/, zdržali sa: 0, nehlasoval: 1 /Vilus/
K bodu 21/ Rozpočtové opatrenie č.2/2019 – prerokovanie
Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie č. 2/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť
zápisnice. Poslanci rozpočtové opatrenie schválili.
Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Výsledky hlasovania: Prítomní: 9, za: 0, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0
K bodu 22/ Rôzne
Starosta obce informoval poslancov:
 že do dnešného dňa p. Viera Ružbarská nepožiadala obec o odkúpenie pozemku pod
hospodárskou budovou na Hlavnej ulici, ktorá je postavená na obecnom pozemku.
Tento problém zatiaľ ešte nie je vyriešený, ale obec ho operatívne rieši.
 práce na výstavbe novej materskej škole idú zatiaľ v zmysle časového a finančného
harmonogramu. Pri výstavby sa vyskytol jeden problém, a to že jedna stena, ktorá by
mala byť nosná je zakreslená ako obyčajná priečka a tento problém sa musí vyriešiť,
čo najskôr aby práce pokračovali podľa harmonogramu. Zajtra /piatok 14. júna 2019/
je zvolaný kontrolný deň, na ktorom sa zúčastní aj projektantka, aby túto chybu
v projekte vysvetlila a opravila. Jeden z návrhov stavbyvedúceho je, že chýbajúca
nosná stena sa musí domurovať. Je to podmienka statika, aby sa mohlo pokračovať vo
výstavbe. Ide o zásah do podlahy, ktorá sa musí vyrezať, urobiť základ do 60 cm,
zabetónovať a následne vymurovať nosnú stenu o šírke 45 cm. Veniec okolo celej
budovy je zabetónovaný a čakáme na panely, ktoré sa osadia na veniec. Následne sa
bude pokračovať vo výstavbe.
O slovo požiadal Ján Hazala:
 ako sa prejaví táto oprava v projekte, budú náklady na výstavbu materskej školy
navýšené?
Odpovedal starosta:
 finančné náklady sa navýšia, odhadom cca o 5 500 € bez DPH, ale k tomu sa musí
vyjadriť projektantka stavby, neviem, čo ešte prinesie budúcnosť, momentálne
navýšenie je v cca tejto sume.
Ďalej starosta informoval poslancov:
 že obecné slávnosti tento rok nebudú, nakoľko nemáme priestor, kde by sa mohli
realizovať, keďže sa stavia materská škola a nedá sa na stavenisku realizovať akcia pre
občanov obce






na výjazdovom rokovaní vlády v Trebišove nám vláda SR uznesením schválila
10 000,-EUR na vybavenie kuchyne v novej MŠ,
čo sa týka projektu na výstavbu novej atletickej dráhy, poskytnutá dotácia bola krátená
na 10 000,- €, momentálne je projekt na kontrole. Musel sa krátiť rozpočet z dôvodu
poskytnutia nižšej dotácie
čo sa týka opráv na verejnom osvetlení, po niekoľkomesačnom urgovaní, konečne
firma prisľúbila, že v najbližšej dobe vykoná potrebné opravy a vymení pokazené
žiarivky,
ďalej by som chcel poblahoželať trénerovi Michalovi Vaškovi, celému realizačnému
tímu a hráčom k postupu do V. ligy Zemplín. Urobili ste nám všetci veľkú radosť
a verím, že sa vám bude aj naďalej dariť.

K bodu 23/ Diskusia
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj zákonní zástupcovia maloletých detí
/ďalej „rodičia“/, /viď príloha Prezenčná listina – verejnosť/, ktoré navštevujú materskú školu
vo Vojčiciach. V marci 2019 písomne v mene rodičov maloletých detí p. Lenka Veľková
požiadala obec o zabezpečenie prevádzky materskej školy vo Vojčiciach /ďalej „MŠ“/ počas
letných prázdnin v mesiaci júl 2019. Svoju žiadosť rodičia odôvodnili pracovnými
povinnosťami. V žiadosti je uvedený zoznam detí a podpis zákonného zástupcu, ktorí majú
záujem o prevádzku MŠ v mesiaci júl 2019. Obec na list odpovedala, že v mesiaci jún 2019 sa
opätovne vykoná záväzné zisťovanie medzi rodičmi o záujme prevádzky počas letných
prázdnin v mesiaci júl. Počet detí musí byť minimálne 10. Podľa záujmu rodičov obec
rozhodne, či bude alebo nebude prevádzka MŠ počas mesiaca júl 2019. Rodičia na zasadnutí
uviedli, že pani riaditeľka MŠ odhovára rodičov, aby dávali detí počas mesiaca júl 2019 do
škôlky. Na tabuli v MŠ je už zverejnené rozhodnutie o prerušení prevádzky v MŠ Vojčice
počas letných prázdnin. Viete o tom pán starosta? Odpovedal starosta: o vyvesenom
rozhodnutí neviem, s pani riaditeľkou sme prerokovali akurát dodatok k školskému poriadku
pre materskú školu, ktorý však nenadobudol platnosť, pretože zoznam detí nebol úplný.
Rozhodnutie o neprevádzkovaní MŠ počas letných prázdnin zverejnila bez súhlasu
zriaďovateľa - teda obce Vojčice. Celý školský poriadok MŠ Vojčice bude prepracovaný
a prerokovaný s radou pri MŠ Vojčice, aby sa do budúcna predišlo nedorozumeniam a boli
jasne stanovené pravidlá pre jednotlivé strany /rodičia, detí, učitelia a zriaďovateľ/.
Rodičia na zasadnutí ďalej deklarovali, že si pani riaditeľka určuje vlastné pravidlá. Rodičov
detí navštevujúcich MŠ informuje, že do MŠ počas letných prázdnin mesiaca júl 2019 môžu
chodiť len detí pracujúcich rodičov a detí nepracujúcich nemôžu. Pýtame sa pán starosta je to
správne, nie je to diskriminácia?
Odpovedal starosta obce: myslím, že nemôžeme diskriminovať detí nepracujúcich rodičov
pokiaľ majú záujem o prevádzku MŠ počas letných prázdnin v mesiaci júl 2019. Tak ako už
bolo odpovedané listom, ak sa naplní počet detí nad 10 bude prevádzka MŠ počas prázdnin
v mesiaci júl plne funkčná.
O slovo požiadal Michal Vaško:
 pán starosta bol som obcou zvolený za člena do Rady školy pri Základnej škole
Vojčice ako zástupca obce, ale do dnešného dňa som ani raz neobdržal pozvánku na
Radu školy. Neviem ani, kto je predsedom Rady školy pri ZŠ Vojčice. Podľa mňa je
nefunkčná, ak sa nezvolávajú zasadnutia a neriešia sa dôležité náležitosti a problémy.
O slovo požiadal Marián Vilus:
 súhlasím s poslancom Vaškom i ja som bol zvolený ako člen Rady školy pri ZŠ
Vojčice a tiež som nebol pozvaný na žiadne zasadnutie.
Odpovedal starosta obce:



s týmto problémom je potrebné sa obrátiť na predsedkyňu Rady školy pri ZŠ Vojčice
p. Mgr. D. Paľovčíkovú

K bodu 24/ Záver
Na záver 3. 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. 42/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 3/ Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 43/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 5/ Návrh – Dodatok č. 1/2019 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, o
spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou
Vojčice – prerokovanie
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 1/2019 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady
a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Vojčice
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 44/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 6/ Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2017
o podmienkach používania miestnych komunikácií v obci Vojčice– prerokovanie
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2017 o podmienkach používania
miestnych komunikácií v obci Vojčice
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 45/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 7/ Návrh – Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce
Vojčice na roky 2018 – 2023 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Vojčice na roky 2018 – 2023
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 46/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 8/ Návrh Dodatok č. 5/2019 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 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Dodatok č. 5/2019 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
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 47/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 9/ Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019 –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vojčice na 2. polrok 2019
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 48/2019

z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 10/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Vojčice za
rok 2018 - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2018
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 49/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 11/ Návrh – Záverečný účet obce Vojčice za rok 2018 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
Záverečný účet Obce Vojčice a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad
b) schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo
výške 4 899,58 EUR
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 50/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 12/ Žiadosť o navýšenie rozpočtu – spoluúčasť na projekte „Zvýšenie čitateľskej
matematickej a prírodovednej gramotnosti na ZŠ Vojčice“ – ZŠ Vojčice
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
polovicu z 5% spoluúčasti na projekte „Zvýšenie čitateľskej matematickej a prírodovednej
gramotnosti na ZŠ Vojčice“ v sume 3 171,50 EUR zo strany obce Vojčice
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 51/2019

z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 13/ Žiadosť o prenájom pozemkov – nepoľnohospodárske plochy – CONTAX
Eko, Veľký Ruskov - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľuje
prenájmom časti parcely č. 1667, k. ú. Vojčice o výmere 1,00 ha na dočasne uskladnenie
hospodárskych hnojív v čase od 15.2.2019 do 15.2.2019 pre firmu CONTAX Eko, s.r.o.
Veľký Ruskov 172
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 52/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 14/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 962/2, k. ú. Vojčice, Viliam
Tokár - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľujú
predaj obecného pozemku o parcela číslo 962/2 o výmere 163 m², zapísaný na LV č. 1218, k.
ú. Vojčice
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 53/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 15/ Žiadosť o schválenie otváracích hodín predajne Kvetinárstvo Hlavná 260/21,
Veronika Veľková - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
otváracie hodiny v predajni Kvetinárstvo so sídlom na Hlavnej ulici 360/21 Vojčice:
Pondelok:
zatvorené
Utorok – Piatok:
od 09:00 hod. - 12:00 hod. 14:00 hod. – 16:00 hod.
Sobota:
od 09:00 hod. – 12:00 hod.
pre Mgr. Veroniku Veľkovú, Ľ. Štúra 588/28, IČO: 50334654
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 54/2019

z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 16/ Návrh-Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. ....../...../2019/IÚ
na stavbu: „Vojčice -Kanalizácia: Prečerpávanie splaškových vôd“ - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
zmluvu o postúpení práva a povinnosti stavebníka č. ..../.../2019/IÚ na stavbu „VojčiceKanalizácia: Prečerpávanie splaškových vôd“
Predmetom cedácie podľa tejto zmluvy je nasledovná stavba v rozsahu:
SO 01 Kanalizácia šachta ČS:
- podzemná kanalizačná ČS – prefabrikovaný železobetónový podzemný
objet
- šachta na meranie - plastová PP šachta
SO 01 Kanalizačná ČS – oplotenie
SO 02 Elektrická prípojka k hlavnej ČS
SO 03 Výtlačné kanalizačné potrubie HDPE DN 150v v celkovej dĺžke 3.012 m
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 55/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 17/ Schválenie žiadosti o zakúpenie obecných rozhlasov – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
zakúpenie nových reproduktorov na rekonštrukciu obecného rozhlasu cca 84 ks v celkove
sume cca 5 000,- EUR
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 56/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 18/ Podanie žiadosti Ministerstvo vnútra v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6SC611-2019-1– prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podanie Žiadosti na Ministerstvo vnútra v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1
na opravu miestnych komunikácií a na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov v obci
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 57/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K K bodu 19/ Podanie žiadosti havarijný stav ZŠ Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podanie žiadosti na riešenie havarijného stavu budovy Základnej školy vo Vojčiciach
a telocvične na Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 58/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 20/ Žiadosť o možnosť usporiadať „Tanečnú zábavu“, Viera Čopáková prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
usporiadanie „Tanečnej zábavy“ dňa 15. júna 2019 v bare Elixír u Dušana Vojčice, Hlavná 50
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 59/2019
z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 13. júna 2019
K bodu 21/ Rozpočtové opatrenie č.2/2019 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 13.06.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

