Zápisnica
z5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 23. októbra 2019
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny
-

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

Ospravedlnený: Ján Hazala
Verejnosť: Lenka Čorosová, Tibor Mihalko, Emil Kozár
Program :
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácia poslancov
5. Žiadosť o schválenie plánu rozvoja a obnovy VVS Košice a.s. - prerokovanie
6. Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – Marek Kozár – prerokovanie
7. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – prerokovanie
8. Odpis daňovej pohľadávky – PD Vojčice – prerokovanie
9. Žiadosť o presun finančných prostriedkov – ZŠ Vojčice - prerokovanie
10. Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
K bodu 1/ Starosta obce privítal prítomných poslancov na 5. 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 11 – Zmluva o zriadení
vecného bremena podľa ust. § 151n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb s VSD, a.s. Košice –
prerokovanie.
Ostatné body sa posúvajú bod 12 – Rôzne, bod 13 – Diskusia a bod 14 - Záver.
Starosta obce dal hlasovať za doplnený program, ktorí poslanci schválili.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0

Doplnený program :
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácia poslancov
5. Žiadosť o schválenie plánu rozvoja a obnovy VVS Košice a.s. - prerokovanie
6. Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – Marek Kozár – prerokovanie
7. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – prerokovanie
8. Odpis daňovej pohľadávky – PD Vojčice – prerokovanie
9. Žiadosť o presun finančných prostriedkov – ZŠ Vojčice - prerokovanie
10. Rozpočtové opatrenia – prerokovanie
11. Zmluva o zriadení vecného bremena podľa ust. § 151n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb
s VSD, a.s. Košice – prerokovanie.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
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. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 4/ Interpelácia poslancov
O slovo požiadal Marián Vilus
 pýtam sa p. starosta ako to vyzerá so žiadosťou na rekonštrukciu a výstavbu
chodníkov v obci a ako pokračujú stavebné práce na výstavbe novej materskej školy?
Odpovedal starosta obce:
 žiadosť na rekonštrukciu a výstavbu nových chodníkov v obci sme podali a do
dnešného dňa obec nedostala odpoveď. Pravidelne sledujem na internete, či už bola
žiadosť vyhodnotená.
 čo sa týka stavebných prác na výstavbe novej materskej školy sa vyskytli problémy,
ktoré sa riešia, ale práce pokračujú ďalej.
 jedná časť kanalizácie výstavba prečerpávačky je už dokončená a za futbalovým
ihriskom bude umiestnená druhá prečerpávačka. Peniaze na dokončenie kanalizácie
sú, ak práce pôjdu podľa harmonogramu, tak už v roku 2020 by sa mohli domácnosti,
kde je umiestnené kanalizačné potrubie napojiť. Na kanalizáciu sa budú musieť
napojiť všetké domácnosti.
O slovo požiadal Martin Uporský:



počul som, že rodina Babirátových, ktorí bývali v dome na železničnej stanici sa
odsťahovali a zanechali za domom skládku odpadu. Navrhujem písomne osloviť
Železnice SR, aby to upratali alebo prípadne túto skládku odstrániť na vlastné
náklady obce.
 ďalej navrhujem, aby pracovníci občianskej poriadkovej služby, častejšie hlavne
v nočných hodinách sa prešli po železničnej stanici, nakoľko som počul, že sa tam
zdržujú mladí ľudia a dejú sa tam nekalé vecí. Ľudia sa sťažujú, že im nikto nedvíha
telefón, keď volajú občianskej poriadkovej služby. Navrhujem ich upozorniť, aby
telefón dvíhali.
 P. Jozef Timko sa pýta, či sa dlažba na chodníku bude ešte ubíjať alebo ostane tak, ako
je.
Odpovedal starosta:
 čo sa týka skládky pri železnici uprace to obec, pracovníkov občianskej poriadkovej
služby upozorním, aby častejšie zašli na stanicu a tiež, aby dvíhali telefón a chodník sa
bude ešte ubíjať.
O slovo požiadal Jozef Bajus:
 viem, že sa požičiavajú kľúče na multifunkčné ihrisko a všimol som si, že v oplotení
sú diery, preto navrhujem ich opraviť.
Odpovedal starosta:
 oslovím školníka v ZŠ Vojčice p. Jána Sarika, aby oplotenie pri multifunkčnom ihrisku
opravil.
O slovo požiadal Martin Konečný
 termín dokončenia rekonštrukcie telocvične je do decembra, pýtam sa p. starosta, kto
určil tento termín a ako je to so žiadosťou na rekonštrukciu podlahy v telocvični.
Odpovedal starosta:
 na termíne sme sa dohodli s firmou, ktorá stavbu realizuje, podľa rozsahu prác,
 žiadosť na rozvoj športu – oprava podlahy v malej telocvični nebola schválená.
O slovo požiadala Martina Oravcová:
 oslovila má jedná pani lekárnička z Trebišova s prosbou, aby som sa spýtala, či obec
má voľné priestory, nakoľko uvažuje o otvorení prevádzky „Lekáreň“ vo Vojčiciach.
Odpovedal starosta obce:
 priestory obec má, je možné vstúpiť do rokovania so záujemkyňou.
O slovo požiadala Alena Bajusová:
 pýtam sa p. starosta, či je už skolaudovaná stavba rekonštrukcia chodníka a priekop na
Staničnej ulici,
 všimla som si, že pri dodatku č. 3 k zmluve o dielo pre stavu „Rekonštrukcia
chodníka a priekop na Staničnej ulici“ nie je rozpočet,
 chcela by som nazrieť do projektu kanalizácie, ktoré pozemky budú zaťažené vecným
bremenom.
Odpovedal starosta obce:
 kolaudácia ešte nebola, nakoľko stavba ešte nie je dokončená
 čo sa týka chýbajúceho rozpočtu pozrieme sa na to
 nie je problém prísť na obecný úrad a nazrieť do projektu kanalizácie, všetko bolo
zverejné verejnou vyhláškou a tiež aj rozpočet k dodatku zmluvy.
K bodu 5/ Žiadosť o schválenie plánu rozvoja a obnovy VVS Košice a.s. - prerokovanie
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. písomne požiadala o schválenie plánu rozvoja
a obnovy pre verejné vodovody a kanalizácie na obdobie 2014 – 2024 pre našu obec, ktorý
bol vypracovaný na základe podkladov obce. Poslanci žiadosť obdržali v písomnej

a elektronickej forme, schválili ju a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 69/2019
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
schvaľuje
Plán rozvoja a obnovy pre verejné vodovody a kanalizácie na obdobie 2014 – 2024 pre obec
Vojčice podľa priloženej prílohy č. 2
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 6/ Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – Marek Kozár – prerokovanie
Pán Marek Kozár obyvateľ našej obce písomne požiadal obec o poskytnutie jednorazovej
dávky sociálnej pomoci z dôvodu, že dňa 25. septembra 2019 jeho rodinu postihla živelná
pohroma požiar rodinného domu, kde býval spolu so svojimi dvoma maloletými synmi. Pri
požiari bola zničená strecha, ale aj nábytok, odev a iné veci. Je nezamestnaný a na opravu
zničeného domu nemá dostatok finančných prostriedkov. Finančné prostriedky plánuje použiť
na pokrytie výdavkov na odstránenie následkov živelnej pohromy – požiar rodinného domu.
Poslanci žiadosť obdržali v elektronickej a písomnej forme. Schválili poskytnutie sociálnej
pomoci pre p. Mareka Kozára vo výške 402,12 EUR. Žiadosť je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
mimoriadnu dávku sociálnej pomoci pre Mareka Kozára, Vojčice Športová ulica 430/15
v zmysle ods. 8.2 písmeno a) VZN č. 2/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Vojčice v sume 402,12 €
b) poveruje
starostu obce vypracovaním zmluvy o poskytnutí sociálnej pomoci - žiadosť o mimoriadnu
dávku sociálnej pomoci pre Mareka Kozára, Vojčice Športová 430/15 v zmysle VZN
č. 2/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 7/ Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – prerokovanie
Dňa 25. septembra 2019 došlo v našej obci k škodovej udalosti (požiar) na rodinnom dome na
Športovej ulici súpisné číslo 430. V dome býva p. Marek Kozár a jeho dve maloleté deti.
Nakoľko dom je v havarijnom stave a v súčasnej dobe nie je obývateľný rozhodla sa obec
Vojčice na písomnú žiadosť poškodeného vyhlásiť dobrovoľnú zbierku na pomoc postihnutej
rodine. Návrh po schválení poslancami obecného zastupiteľstva bude od 24. októbra 2019 do
15. decembra 2019 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Poslanci
Dobrovoľnú zbierku schválili a poverili hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontroly
použitia finančných prostriedkov a vypracovaním správy o kontrole použitia finančných
prostriedkov.
Uznesenie č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky podľa § 4 ods.3 písm. p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov od 24.10.2019 do 15.12.2019 pre Mareka Kozára
s trvalým pobytom Vojčice, Športová 430/15 postihnutej požiarom rodinného domu zo dňa
25.09.2019 na zabezpečenie sociálnych, materiálnych a finančných potrieb

b) poveruje
hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontroly použitia finančných prostriedkov
a vypracovaním správy o kontrole použitia prostriedkov poskytnutých z dobrovoľnej zbierky
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 8/ Odpis daňovej pohľadávky – PD Vojčice - prerokovanie
Katastrálny úrad vyžiadal stanovisko k zrušeniu súpisného čísla na hale na obilie bývalého
Poľnohospodárske družstvo Vojčice. Na základe toho obec zistila, že konkurz na
Poľnohospodárske družstvo Vojčice bol zrušený. Keďže obec nedostala žiadne upovedomenie
o predmetnej veci, písomne si vyžiadala od Krajského súdu v Košiciach Uznesenie č.
1K/321/1996-156, ktorým sa zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu:
Poľnohospodárske družstvo Vojčice, so sídlom vo Vojčiciach, IČO: 00 206 539 zo dňa
19.03.2012, právoplatné dňa: 24.04.2012. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť odpis
daňovej pohľadávky v sume 45 760,77 EUR, keďže táto pohľadávka je už nevymožiteľná.
Poslanci schválili odpis vyššie uvedenej pohľadávky. Uznesenie krajského súdu je prílohou
zápisnice. Poslankyňa Alena Bajusová navrhla, starostovi obce, aby obec písomne požiadala
Krajský súd v Košiciach o zoznam uspokojených veriteľov.
Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
odpis daňovej pohľadávky pre: Poľnohospodárske družstvo Vojčice, so sídlom vo Vojčiciach,
IČO: 00 206 539 v sume 45 760,77 EUR z dôvodu zrušenia vyhláseného konkurzu uznesením
č. 1K/321/1996-156 zo dňa 19.3.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.4.2012
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 9/ Žiadosť o presun finančných prostriedkov – ZŠ Vojčice - prerokovanie
Základná škola Vojčice písomne požiadala obec o presun finančných prostriedkov
z prevádzky položka 630 na osobné náklady na položku mzdy 610 a odvody 620 v celkovej
sume 10 000,- EUR, ktoré chcú použiť na vyplatenie odmien pre zamestnancov. V žiadosti
uviedli, že roku 2018 ušetrili na prevádzke 2 200,- EUR, ktoré presunuli do roku 2019.
Ušetrili na energiách a presun hore uvedených finančných prostriedkov nijako neovplyvní
chod prevádzky ZŠ Vojčice. Počas roka 2019 a letných prázdnin svojpomocne obnovili
interiér školy, zakúpili školské zariadenia do ďalšej triedy, vybrúsili sa podlahy v dvoch
triedach, obnovili sa nátery a to všetko vo vlastnej réžii. Poslanci žiadosť obdržali
v elektronickej a písomnej forme a je prílohou zápisnice. Žiadosť o presun finančných
prostriedkov poslanci schválili.
Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
presun finančných prostriedkov pre Základnú školu Vojčice z prevádzky položka – 630 na
osobné náklady na položku mzdy 610 a odvody 620 v celkovej sume 10 000,- EUR na
vyplatenie odmien zamestnancom
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 7 /Bajus, Konečný, Oravcová, Sarik, Uporský,
Vaško, Vilus/ proti: 0, zdržali sa: 1 /Bajusová/, nehlasoval:0

K bodu 10/ Rozpočtové opatrenia – prerokovanie
Rozpočtové opatrenia č. 4/2019 a 5/2019 vypracovala ekonómka obce p. Dziaková.
Rozpočtové opatrenia poslanci obdržali v elektronickej a písomnej forme sú prílohou
zápisnice a poslanci ich schválili.
Uznesenie č. 74/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 7 /Bajus, Konečný, Oravcová, Sarik, Uporský,
Vaško, Vilus/ proti: 0, zdržali sa: 1 /Bajusová/, nehlasoval:0
Uznesenie č. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 7 /Bajus, Konečný, Oravcová, Sarik, Uporský,
Vaško, Vilus/ proti: 0, zdržali sa: 1 /Bajusová/, nehlasoval:0
K bodu 11: Zmluva o zriadení vecného bremena podľa ust. § 151n a nasl. Zákona č.
40/1964 Zb s VSD, a.s. Košice – prerokovanie
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice zaslala obci Vojčice Zmluva o zriadení vecného
bremena podľa ust. § 151n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb na zriadenie vecného bremena na
obecnom pozemku parcela registra C KN, parcela č. 529/4, LV č. 1218, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, kat. územie Vojčice za jednorázovú náhradu a náhradu za
obmedzenie užívania nehnuteľnosti spolu vo výške 20,50 EUR. Na pozemku je umiestnená
stavba blokovej trafostanice s jej príslušenstvom. Poslanci zmluvu obdŕžali v písomnej forme
a tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Poslanci schválili zmluvu o zriadení vecného bremena
na obecnom pozemku.
Uznesenie č. 76/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na obecnom pozemku parcela registra C KN, parcela č. 529/4,
LV č. 1218, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, kat. územie Vojčice za jednorázovú
náhradu a náhradu za obmedzenie užívania nehnuteľnosti spolu vo výške 20,50 EUR
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8 , za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 12/ Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o možnosti podania žiadosti na Enviromentálny fond na
realizáciu kanalizácie v obci Vojčice. Poslanci podanie žiadosti schválili.
Uznesenie č. 77/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
podanie žiadosti na Enviromentálny fond na realizáciu kanalizácie v obci Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0

Ďalej starosta obce informoval, že je potrebné dokončiť rekonštrukciu Staničnej ulici
realizáciou vstupov k rodinným domom. Podľa priloženého rozpočtu je potrebná investícia
v celkovej sume cca 30 000,- EUR bez DPH.
O slovo požiadala poslankyňa Alena Bajusová: pýtam sa boli v projekte zakreslené aj vstupy
k domom? Myslím si, že vstupy k domom sú už nad rámec a je to prepych. Navrhujem
počkať až bude zverejnená nová výzva. Táto akcia by bola v réžii obce? Odpovedal starosta:
vstupy k domom v projekte neboli, nakoľko výzva bola zverejnená len na rekonštrukciu
chodníka a priekopy. Pokiaľ rekonštrukciu vstupov k domom schválite pôjde to v réžii obce.
Martin Uporský pripomienkoval, že pre celkové dokončenie ulice je potrebné dokončiť aj
vstupy k rodinným domom. Pýtam sa páni poslanci má ešte niekto niečo k tomuto bodu, ak
nie dávam hlasovať. Poslanci hlasovaním schválili rekonštrukciu realizácie vstupov
k rodinným domom na Staničnej ulici.
Uznesenie č. 78/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
realizáciu vstupov k rodinným domom v celkovej výške cca 30 000,- EUR bez DPH na
Staničnej ulici.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 5 /Bajus, Konečný, Sarik, Uporský, Vaško/,
proti: 1 /Bajusová/, zdržali sa: 2 /Oravcová, Vilus/, nehlasoval:0
Ďalej starosta informoval poslancov, že:
 nebola schválená žiadosť na zateplenie Základnej školy Vojčice,
 žiadosť, ktorú obec poslala na stavbu Rekonštrukcia a dobudovanie nových chodníkov
v obci Vojčice ešte nebola vyhodnotená,
 v základnej škole Vojčice prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení a kotolne.
Rekonštrukcia má byť dokončená do konca roka 2019,
 finančné prostriedky v sume 10 000,- EUR, ktoré obci boli poskytnuté z Ministerstva
financií SR na rekonštrukciu priestorov kina musia byť preinvestované do konca roka
2019,
 určite ste si všimli, že intenzita zvuku obecného rozhlasu sa stiahla a to z dôvodu, že
sme mali podnety od občanov, že rozhlas hral príliš hlasno,
 v budove pošty pracovníci obecného úradu pripravujú a rekonštruujú priestory pre
ústredňu pre optické káble, aby sa mohla sfunkčniť optická sieť v obci,
 občania nám volajú na obecný úrad, že im na niektorých miestach nesvieti verejné
osvetlenie. Záruka na stavbu je 5 rokov a za tento čas obec nemôže zasahovať a ani
opravovať uvedené osvetlenie. Zhotoviteľ vzal a poslal svietidlá na opravu do Prahy
a po oprave ich znova namontujú. Medzitým sme tam namontovali staré svietidlá.
Preto žiadam občanov o trošku trpezlivosti obec robí, čo môže.
 na rekonštrukciu atletickej dráhy máme schválených 10 000,- EUR, ktoré musíme do
31.12.2019 preinvestovať. Finančné prostriedky nám schválili na rekonštrukciu
povrchu atletickej dráhy.
 v stredu 16. októbra 2019 sa na obecnom úrade konalo rokovanie ohľadom realizácie
priechodu pre chodcov od Staničnej ulice na Hlavnú ulicu cez cestu I. triedy I/79. Na
rokovaní sa zúčastnili zástupcovia z polície, Okresného úradu Košice a Správy ciest
KSK Trebišov, ktorý súhlasili s realizáciou navrhovaného priechodu pre chodcov.
Obec podala žiadosť o určenie trvalého dopravného značenia na Okresný úrad Košice,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

K bodu 13/ Diskusia
Starosta obce informoval prítomnú verejnosť a poslancov, že obec už p. Marekovi Kozárovi
pomohla, tým že mu boli poskytnuté veľkoobjemové kontajnery pri odstraňovaní škôd.
Vývoz odpadu obec uhradila v celkovej výške cca 400,- Eur.
K bodu 14/ Záver
Na záver 5. 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. 68/2019
z5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 23. októbra 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 23.10.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 69/2019
z5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 23. októbra 2019
K bodu 5/ Žiadosť o schválenie plánu rozvoja a obnovy VVS Košice a.s. - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Plán rozvoja a obnovy pre verejné vodovody a kanalizácie na obdobie 2014 – 2024 pre obec
Vojčice podľa priloženej prílohy č. 2
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 23.10.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 70/2019
z5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 23. októbra 2019
K bodu 6/ Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – Marek Kozár – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
mimoriadnu dávku sociálnej pomoci pre Mareka Kozára, Vojčice Športová ulica 430/15
v zmysle ods. 8.2 písmeno a) VZN č. 2/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Vojčice v sume 402,12 €
b) poveruje
starostu obce vypracovaním zmluvy o poskytnutí sociálnej pomoci - žiadosť o mimoriadnu
dávku sociálnej pomoci pre Mareka Kozára, Vojčice Športová 430/15 v zmysle VZN
č. 2/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Vojčice

Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 23.10.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 71/2019
z5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 23. októbra 2019
K bodu 7/ Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky podľa § 4 ods.3 písm. p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov od 24.10.2019 do 30.11.2019 pre Mareka Kozára
s trvalým pobytom Vojčice, Športová 430/15 postihnutej požiarom rodinného domu zo dňa
25.09.2019 na zabezpečenie sociálnych, materiálnych a finančných potrieb
b) poveruje
hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontroly použitia finančných prostriedkov
a vypracovaním správy o kontrole použitia prostriedkov poskytnutých z dobrovoľnej zbierky
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 23.10.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 72/2019
z5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 23. októbra 2019
K bodu 8/ Odpis daňovej pohľadávky – PD Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
odpis daňovej pohľadávky pre: Poľnohospodárske družstvo Vojčice, so sídlom vo Vojčiciach,
IČO: 00 206 539 v sume 45 760,77 EUR z dôvodu zrušenia vyhláseného konkurzu uznesením
č. 1K/321/1996-156 zo dňa 19.3.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.4.2012
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 23.10.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 73/2019
z5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 23. októbra 2019
K bodu 9/ Žiadosť o presun finančných prostriedkov – ZŠ Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
presun finančných prostriedkov pre Základnú školu Vojčice z prevádzky položka – 630 na
osobné náklady na položku mzdy 610 a odvody 620 v celkovej sume 10 000,- EUR na
vyplatenie odmien zamestnancom
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 23.10.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 74/2019
z5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 23. októbra 2019
K bodu 10/ Rozpočtové opatrenie – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 23.10.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 75/2019
z5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 23. októbra 2019
K bodu 10/ Rozpočtové opatrenie - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 23.10.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 76/2019
z5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 23. októbra 2019
K bodu 11: Zmluva o zriadení vecného bremena podľa ust. § 151n a nasl. Zákona č.
40/1964 Zb s VSD, a.s. Košice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na obecnom pozemku parcela registra C KN, parcela č. 529/4,
LV č. 1218, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, kat. územie Vojčice za jednorázovú
náhradu a náhradu za obmedzenie užívania nehnuteľnosti spolu vo výške 20,50 EUR
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 23.10.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 77/2019
z5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 23. októbra 2019
K bodu 12/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
podanie žiadosti na Enviromentálny fond na realizáciu kanalizácie v obci Vojčice
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 23.10.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 78/2019
z5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 23. októbra 2019
K bodu 12: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
realizáciu vstupov k rodinným domom v celkovej výške cca 30 000,- € bez DPH na Staničnej
ulici.
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 23.10.2019

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

