Zápisnica
z8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 27. marca 2020
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny
-

Bajus Jozef
Hazala Ján
Konečný Martin
Sarik Ján
Uporský Martin
Vaško Michal

Ospravedlnení: Alena Bajusová, Martina Oravcová, Marián Vilus
Verejnosť:
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácia poslancov
5. Návrh Dodatku č. 2/2020 k Všeobecne záväzného nariadeniu o poskytovaní
opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú
službu poskytovanú obcou Vojčice - prerokovanie
6. Návrh dodatku č. 6/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy v školách a školských zariadeniach na území obce Vojčice
a Centrách voľného času a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým
pobytom v obci Vojčice - prerokovanie
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019 – prerokovanie
8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára - starostu obce - za rok 2019 - prerokovanie
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k poskytovaniu návratných zdrojov financovania úveru
10. Schválenie prijatia úveru na kapitálové výdavky - prerokovanie
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
K bodu 1/ Starosta obce privítal prítomných poslancov na 8. zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Konštatoval že z 9 poslancov OZ je prítomných 6 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: 6, za: 0, 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. 101/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 0, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 4/ Interpelácia poslancov
O slovo požiadal Martin Uporský:
- na minulom zasadnutí som upozornil, že na Staničnej ulici niektorí
obyvatelia parkujú svoje autá na chodníku a občania, ktorí idú po chodníku
musia ich obchádzať. Navrhujem ich upozorniť buď rozhlasom alebo
osobne. Ďalej by som navrhol upozorniť pána Krištofa, ktorý má na
chodníku odstavený vozík so sutinou, aby ho odpratal do dvora. Bol som sa
prejsť a na pozemku bývalej vlakovej stanici som si všimol neporiadok.
Myslím, že pracovníci na aktivačnej činnosti by ju mohli upratať.
Odpovedal starosta:
- obec vyzvala obyvateľov na Staničnej ulici rozhlasovou reláciou, aby svoje
autá neparkovali na chodníku, nakoľko chodník slúži pre chodcov, čo sa
týka pána Krištofa upozorním ho.
- vlastníkom pozemku bývalej vlakovej stanice sú Železnice Slovenskej
republiky. Železnice SR stredisko Trebišov písomne vyzvali obec Vojčice
v minulom roku aj tento rok, aby sme upratali na vlastné náklady nelegálnu
skládku, ktorá sa nachádzala na ich pozemku v katastrálnom území Vojčice.
Obec túto skládku v zmysle zákona upratala a vyzvala Železnice SR, aby si
svoj pozemok ohradili, a tak predchádzali vytváraniu nelegálnych skládok
na ich pozemku.
K bodu 5/ Návrh Dodatku č. 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní
opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výšky za opatrovateľskú službu
poskytovanú obcou Vojčice – prerokovanie
Návrh Dodatku č. 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní opatrovateľskej
služby, o spôsobe určenia úhrady a výšky za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou
Vojčice bol po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na
pripomienkovanie. Dochádza k zmene úhrady zo strany opatrovaných, doteraz obec
fakturovala za jednotlivé vykázané úkony, po zmene bude obec fakturovať hodinovú sadzbu.
Zo strany občanov a poslancov k návrhu neboli vznesené žiadne pozmeňujúce pripomienky.
Poslanci návrh Dodatku č. 2/2020 obdržali v písomnej a elektronickej forme a schválili ho
s účinnosťou od 1.5.2020. Dodatok č. 2/2020 tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 102/2020
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní opatrovateľskej služby,
o spôsobe určenia úhrady a výšky za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Vojčice
s účinnosťou od 1.5.2020
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 0, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0

K bodu 6/ Návrh dodatku č. 6/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy v školách a školských zariadeniach na území obce Vojčice
a Centrách voľného času a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým pobytom
v obci Vojčice - prerokovanie
Návrh dodatku č. 6/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy v školách a 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 k návrhu neboli vznesené žiadne pozmeňujúce pripomienky.
Poslanci návrh Dodatku č. 6/2020 obdržali v písomnej a elektronickej forme a schválili ho
s účinnosťou od 1.5.2020. Dodatok č. 6/2020 tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 103/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 6/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy v školách a školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách voľného času
a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice s účinnosťou
od 1.5.2020
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 0, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 7/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019 –
prerokovanie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019 vypracovala hlavná kontrolórka
obce p. Ingrid Grimlingová. Správu poslanci obdržali v písomnej a elektronickej forme a tvorí
neoddeliteľnú prílohu zápisnice. Poslanci Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za
rok 2019 schválili.
Uznesenie č. 104/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 0, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 8/ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára – starostu obce- za rok 2019 – prerokovanie
Starosta obce predložil oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejného funkcionára starostu obce za rok 2019. Starosta obce svoje Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára starostu obce za rok
2019 odovzdal komisii na ochranu verejného záujmu. Poslanci zobrali uvedené oznámenie na
vedomie.
Uznesenie č. 105/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Oznámenie majetku, činnosti, a zamestnaní a majetkových pomerov verejného funkcionára
starostu obce za rok 2019
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 0, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0

K bodu 9/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k poskytnutiu návratných zdrojov
financovania úveru - prerokovanie
Materiál k poskytnutiu návratných zdrojov financovania poslanci obdržali v písomnej forme.
Uvedené stanovisko vzali na vedomie a tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice. Hlavná
kontrolórka skonštatovala, že sú splnené všetky zákonné náležitosti na schválenie návratných
zdrojov financovania.
Uznesenie č. 106/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k poskytnutiu návratných zdrojov financovania
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 0, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 10/ Schválenie prijatia úveru na kapitálové výdavky - prerokovanie
Starosta obce informoval poslancov o potrebe finančných prostriedkov na kapitálové
výdavky. Rozpracovaný projekt na výstavbu novej MŠ si žiada značné finančné prostriedky
zo strany obce, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami. Rovnako bol obci schválený projekt
zateplenia budovy obecného úradu a kultúrneho domu, kde sa tiež vyžaduje spoluúčasť obce.
Uznesenie č. 107/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu obce
schvaľuje
prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 300 000,- € na
financovanie investičných potrieb obce, refinancovanie záväzkov z investičnej činnosti,
refinancovanie úverov a financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova
11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 0, proti: 0, zdržali sa: , nehlasoval:0
K bodu 11/ Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že občania nad 62 rokov obdržali po 2 kusy ochranných
rúšok. Rúška šili krajčírky z našej obce a materiál zabezpečil starosta na vlastné náklady. Po
roznesení rúšok medzi najzraniteľnejšiu skupinu občanov na obci zostali rúška v počte cca
400 ks. Obec následne pristúpila k vyhláseniu rozhlasovej relácie v obecnom rozhlase
možnosťou vyzdvihnutia rúška osobne na obecnom úrade resp. donáškou do domu pre
obyvateľov obce, ktorí ešte nemali ochranné rúška.
K bodu 12/ Diskusia
V diskusii nebol žiaden príspevok.
K bodu 13/ Záver
Na záver 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce prítomným poslancom
poďakoval im za ich účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ:
Iveta Popovičová

Uznesenie č. 101/2020
z8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 27. marca 2020
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 27.03.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 102/2020
z8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 27. marca 2020
K bodu 5/ Návrh Dodatku č. 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní
opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výšky za opatrovateľskú službu
poskytovanú obcou Vojčice – prerokovanie
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní opatrovateľskej služby,
o spôsobe určenia úhrady a výšky za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Vojčice
s účinnosťou od 1.5.2020
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 27.03.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 103/2020
z8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 27.marca 2020
K bodu 6/ Návrh dodatku č. 6/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy v školách a 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 obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 6/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy v školách a školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách voľného času
a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice s účinnosťou
od 1.5.2020
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 27.03.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 104/2020
z8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 27. marca 2020
K bodu 7/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019 –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 27.03.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 105/2020
z8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 27. marca 2020
K bodu 8/ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára – starostu obce- za rok 2019 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
Oznámenie majetku, činnosti, a zamestnaní a majetkových pomerov verejného funkcionára
starostu obce za rok 2019
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 27.03.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 106/2020
z8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 27. marca 2020
K bodu 9/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k poskytnutiu návratných zdrojov
financovania úveru - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k poskytnutiu návratných zdrojov financovania
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 27.03.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 107/2020
z8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 27. marca 2020
K bodu 10/ Schválenie prijatia úveru na kapitálové výdavky - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu obce
schvaľuje
prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 300 000,- € na
financovanie investičných potrieb obce, refinancovanie záväzkov z investičnej činnosti,
refinancovanie úverov a financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova
11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 27.03.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

