Zápisnica
z9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 24. júna 2020
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, Lenka Veľková, Mariana Bajusová, Annamária
Gruľová, Zuzana Bajusová, Mária Šefčíková
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program :
Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Kontrola uznesení
Interpelácia poslancov
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok
2019 - prerokovanie
7. Záverečný účet obce Vojčice za rok 2019 - prerokovanie
8. Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020 prerokovanie
9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku-Daniela Paulíková a Ladislav Paulík –
prerokovanie
10. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci Jaroslav Chromýprerokovanie
11. Návrh Dodatok č. 7/2020 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
12. Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
K bodu 1/ Starosta obce privítal prítomných poslancov na 9. zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Konštatoval že z 9 poslancov OZ je prítomných 8 poslancov. Obecné
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Starosta vyzval poslancov o doplnenie
programu rokovania. Poslankyňa Alena Bajusová navrhla doplniť program o bod – Prevádzka
Materskej školy Vojčice v mesiaci júl. Poslanci svojim hlasovaním schválili zverejnený
návrhu programu zasadnutia OZ a následne ich starosta vyzval o hlasovanie pozmeneného
programu rokovania. Poslanci svojim hlasovaním schválili doplnený program rokovania

o bod Prevádzka MŠ Vojčice v mesiaci júl, ktorý bol zaradený k bodu 13. Rôzne.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
Doplnený program:
1. Program :
2. Otvorenie zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok
2019 - prerokovanie
7. Záverečný účet obce Vojčice za rok 2019 - prerokovanie
8. Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020 prerokovanie
9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku-Daniela Paulíková a Ladislav Paulík –
prerokovanie
10. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci Jaroslav Chromýprerokovanie
11. Návrh Dodatok č. 7/2020 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
12. Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
13. Rôzne
a) Prevádzka materskej školy Vojčice v mesiaci júl
14. Diskusia
15. 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. 108/2020
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:
- dopočul som sa, že by mala prebiehať skúška alebo prečisťovanie
kanalizácie v obci,
- ako je to s rozpracovanými investičnými akciami v obci,
- chodník na Ulici A. Sládkoviča je v havarijnom stave, bude sa dačo riešiť

-

do domácnosti sme dostali len po štyri vrecia na separovaný zber, ja osobne
si myslí, že pre domácnosť je to málo, ak obec má ešte vrecia nech ich rozdá
do domácnosti
O slovo požiadala Alena Bajusová:
- mám dotaz k internetovej stránke obce, chýbajú mi tam zamestnanci obce
a kontakty na nich, ďalej mi tam chýbajú údaje o Materskej škole
a Základnej škole. Je potrebne vyzvať správcu, ktorý spravuje našu stránku,
aby ich tam doplnil
O slovo požiadala Martina Oravcova:
- v obci máme založený ľudový súbor, ktorého členkou som aj ja. V súčasnej
dobe súbor tvorí 14 členov, ak niekto má chuť kľudne sa môže prihlásiť,
skúšky máme každý pondelok a ....... Členovia súboru ma požiadali, aby
som sa spýtala, či obec bude môcť poskytnúť časť finančných prostriedkov
na ušitie krojov.
Odpovedal starosta:
- vrecia, nám dodala firma Fúra Košice a máme ich dosť. V obecnom rozhlase
bola vyhlásená relácia, aby si občania prišli prevziať do novovytvoreného
Aktivačného centra v budove bývalého kvetinárstva na Hlavnej ulici vrecia
a leták s vysvetlivkami ako separovať odpad v obci. Kto má záujem môže si
prísť prevziať vrecia navyše. Občania si môžu prísť zakúpiť na obecný úrad
KUKA nádobu a cena jednej nádoby je 23,- EUR. Obec má záujem, aby
občania obce separovali. Občania, ktorý majú stavebný odpad, biologický
rozložiteľný odpad a iný, ktorý sa neseparuje môžu ho po konzultácii so
starostom obce a obdržaní POVOLENIA zaviezť do areálu bývalého JRD.
- webovú stránku si spravujeme sami a zoznam zamestnancov a kontakty
doplníme, nie je sú finančné prostriedky na zaplatenie správcu.
- čo sa týka rekonštrukcie a dobudovanie nových chodníkov v obci čakáme na
vyjadrenie, nakoľko projektová dokumentácia sa niekoľkokrát opravovala.
Uvidíme, či bude obci schválená dotácia na realizáciu chodníkov. Obec
v súčasnej zložitej finančnej situácií si nemôže dovoliť financovať na
rekonštrukciu chodníka na Ulici A. Sládkoviča z vlastných zdrojov, nakoľko
mesačné podielové dane nám krátili z dôvodu koronakrízy.
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť má záujem o spustenie
kanalizácie v obci a preto sa plánuje preskúšanie kanalizácie. Dokončujú sa
práce pripojenia na čističku v Milhostove, dúfam, že v dohľadnej dobe budú
napojené na kanalizáciu aspoň z časti aj Vojčice
- Starosta informoval poslancov, že obec obdržala písomnú žiadosť
zákonných zástupcov maloletých detí o prevádzku Materskej školy Vojčice
v mesiaci júl. Škôlka je v havarijnom stave, preteká strecha, vypadávajú
okruhy elektriny, preto rozhodol, že prevádzka cez letné prázdniny bude do
17.7.2020. Myslím, že rodičia budú spokojní. Chcem ich poprosiť
o pochopenie, keďže učiteľky musia čerpať dovolenky a potrebujú čas na
vypratanie starých priestorov MŠ a úpravu nových priestoroch. Poslankyňa
Alena Bajusová: Neviem, či rodičia budú súhlasiť, nakoľko sú pracujúci
a učiteľky počas koronakrízy boli doma, tak nech pracujú teraz. Starosta
odpovedal: prevádzka bude do 17.7.2020. Včera obec zaslala písomné
stanovisko o prevádzke, kde rodičom boli vysvetlené dôvody, pre ktoré
nemôže byť prevádzka počas celého mesiaca júl. Alena Bajusová: Ty si
o prevádzke rozhodol sám pán starosta? O prevádzke si myslím, že by mali
rozhodnúť poslanci. Minulý rok ste sa vyhovárali na pani riaditeľku

a myslím, že znova je ten istý problém Odpovedal starosta: Ešte raz
hovorím, že o prevádzke som rozhodol sám a nevidím dôvod, že by o tom
mali rozhodovať poslanci, ani minulý rok ste o prevádzke nerozhodovali vy
ale ja. Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že o prevádzke materskej školy
rozhoduje zriaďovateľ. Starosta obce dodal, že plánuje od 1. septembra
otvoriť prevádzku materskej školy v nových priestorov a na presťahovanie
sa a bezproblémové otvorenie školského roka je potrebný určitý čas, dúfam,
že rodičia detí to pochopia, na budúci rok už bude iná situácia, ktorá budeme
opäť riešiť.
K bodu 5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok
2019 - prerokovanie
Stanovisko k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2019 vypracovala hlavná kontrolórka
obce a poslancom odporúčala schváliť Záverečný účet obce Vojčice za rok 2019 bez výhrad.
Poslanci stanovisko obdržali emailom a schválili. Stanovisko tvorí neoddeliteľnú súčasť
zápisnice.
Uznesenie č. 109/2020
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Vojčice k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2019
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 6/ Záverečný účet obce Vojčice za rok 2019 - prerokovanie
Záverečný účet obce Vojčice za rok 2019 vypracovala ekonómka obce p. Dziaková a bol po
dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle a CUET. P. Dziaková vysvetlila
jednotlivé časti záverečného účtu, zároveň upozornila, že z dôvodu COVID-19 boli obci
krátené podielové dane, bola zverejnená prognóza, ktorá odhaduje 10 % výpadok podielových
daní. Je možné, že bude výpadok aj väčší. Preto treba rátať s týmto výpadkom financií
v rozpočte obce na rok 2020. Ak bude obec realizovať projekty, pri ktorých je požadovaná
finančná spoluúčasť, bude potrebné navýšiť úver pre obec na spolufinancovanie týchto
projektov.
Poslanci Záverečný účet obdržali emailom, tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice a schválili ho.
Uznesenie č. 110/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) berie na vedomie
schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 118 916,39 EUR upravený nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitného predpisu v sume 78 091,68 EUR
c) berie na vedomie
vysporiadanie schodku rozpočtu z finančných operácií vo výške 197 008,07 EUR
d) schvaľuje
tvorbu rezervného fondu vo výške 207,87 EUR
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0

K bodu 7/ Návrh Plánu hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020 – prerokovanie
Návrh Plánu hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020 bol po dobu 15 dní zverejnený na,
úradnej, webovej a elektronickej úradnej tabuli na pripomienkovanie. Poslanci návrh obdržali
emailom, tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice a schválili ho.
Uznesenie č. 111/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Plán hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 8/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku-Daniela Paulíková a Ladislav Paulík
– prerokovanie
Manželia Paulíkovi písomne požiadali obec o odkúpenie obecného pozemku na Športovej
ulici, parcela číslo 962/2 o výmere 163 m², zapísaný na LV č. 1218, k. ú. Vojčice. Menovaní
majú záujem o výstavbu rodinného domu na danom pozemku. Žiadosť je prílohou zápisnice,
poslanci ju obdŕžali emailom a neschválili ju.
Uznesenie č. 112/2019
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: 8, za: 0, proti: 7 /Bajusová, Bajus, Konečný,
Oravcová, Sarik, Uporský, Vaško/, zdržali sa: 1 /Vilus/, nehlasoval:0
K bodu 9/ Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci Jaroslav
Chromý- prerokovanie
Pán Jaroslav Chromý písomne požiadal obec o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej
pomoci. V žiadosti uviedol, že finančnú pomoc potrebuje na zakúpenie oblečenia,
hygienických potrieb, obuvi, liekov, stravy a tiež potrebuje zabezpečiť bývanie, nakoľko
nemá kde bývať. Žiadosť poslanci obdržali emailom a je prílohou zápisnice. Žiadateľ
nedoložil všetky potrebné doklady k žiadosti. Poslanci mu poskytnutie jednorazovej dávky
neschválili.
Uznesenie č. 113/2020
neschvaľuje
jednorazovú dávku sociálnej pomoci pre Jaroslava Chromého, Vojčice Ulica M. R. Štefánika
351/53
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 1 /Vilus/, proti: 0, zdržali sa: 7 /Bajusová, Bajus,
Konečný, Oravcová, Sarik, Uporský, Vaško/, nehlasoval:0
K bodu 10/ Návrh Dodatok č. 7/2020 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. 7/2020 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 webovej a úradnej tabuli obce. Poslanci návrh dodatku č. 7/2020 k VZN č.

2/2013 obdržali emailom, schválili ho a tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Uznesenie č. 114/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Dodatok č. 7/2020 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: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 11/ Rozpočtové opatrenia – prerokovanie
Rozpočtové opatrenia č. 1/2020 a 2/2020 vypracovala ekonómka obce. Poslanci ich obdržali
emailom a nemali k nim žiadne námietky. Rozpočtové opatrenia č. 1/2020 a 2/2020 poslanci
schválili a tvoria prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 115/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
Uznesenie č. 116/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 12/ Rôzne
a) Prevádzka materskej školy Vojčice v mesiaci júl
Na zasadnutie sa dostavili rodičia detí navštevujúcich materskú školu Vojčice, ktorí písomne
požiadali o prevádzku škôlky počas letných prázdnin v mesiaci júl. Starosta sa spýtal p.
Lenky Veľkovej, či už dostala odpoveď na žiadosť, ktorú zaslala obci v mene rodičov, ktorí
boli podpísaný na žiadosti o prevádzku materskej školy v mesiaci júl. List bol zaslaný poštou
dňa 23. júna 2020. Pani Veľková odpovedala, že ešte si list neprevzala a zároveň sa spýtala
ako je to s prevádzkou materskej školy v júly 2020. Starosta informoval rodičov, že
prevádzka bude do 17. júla 2020 a vysvetlil im dôvody, pre ktoré nemôže byť prevádzka
počas celého mesiaca júl zabezpečená. Rodičia si dôvody vypočuli, neprotestovali
a poďakovali sa starostovi.
- starosta informoval poslancov, že výstavba novej materskej školy pokračuje
a je potrebné dobudovať prístupové chodníky k budove, ktoré si v rámci
šetrenia urobíme sami. Zámkovú dlažbu máme vyrobenú. Plánujeme, že
škôlka sa napojí na obecnú žumpu a neskôr na kanalizáciu. Zároveň sa vás
pýtam páni poslanci, čo urobíme s jazierkom. Ak uvažujeme o bezpečnosti
detí buď ho zasypeme alebo zostane ako suché. Pouvažujte páni poslanci
a na nasledujúcom zasadnutí navrhnite, čo s ním. Oddychová zóna na
Školskej ulici počas vyučovacieho procesu bude zatvorená a bude slúžiť pre
deti v materskej škole.
- starosta informoval poslancov, že občania Staničnej ulice obec písomne
požiadali o prešetrenie situácie rušenia verejného poriadku a nočného kľudu

na železničnej stanici, kde sa združuje mládež z našej obce. Podľa
vyjadrenia v liste dochádza tam k pravidelnému rušeniu nočného kľudu a na
opakované upozornenia zo strany občanov Staničnej ulice nereagujú, skôr
boli neúspešne. Starosta informoval poslancov, že už obec vstúpila do
jednania so zástupcom Železníc SR ohľadom rušenia verejného poriadku
a rušenia nočného kľudu na železničnej stanici v našej obci. Zo strany
železníc bola prisľúbená súčinnosť a v blízkej dobe by tam mali osadiť
závoru, aby sa zabránilo vstupu do ich objektu a tiež poškodzovaniu ich
majetku. Občanov Staničnej ulice obec písomne upovedomí o riešení
vzniknutej situácie.
- starosta ďalej informoval poslancov na ich dotaz z minulého zasadnutia, že
pani Romana Demeterová bývajúca v našej obci má platné stavebné
povolenie na rekonštrukciu rodinného domu
O slovo požiadal Martin Uporský:
- tak ako informoval p. starosta naozaj sme písomne občania Staničnej ulici
požiadali obec o súčinnosť pri riešení rušenia verejného poriadku a nočného
kľudu v priestoroch železničnej stanice. V súčasnej dobe sa to trošku
ukľudnilo, vítame pomoc od obce, že pružne reagovala a zahájila jednania
so zástupcom železníc SR. V súčasnej dobe, ale máme iný problém. Ide
o rýchlu jazdu na osobných automobiloch so žltými značkami po ulici
Staničnej, ktorí ohrozujú občanov a detí. Pýtam sa pán starosta ako by sa to
dalo riešiť. Ja by som navrhoval si ich predvolať na obecný úrad, ak je to
možné.
O slovo požiadal Michal Vaško:
- občania obce sa sťažujú, že počet obyvateľov u pani Demeterovej sa stále
zvyšuje. Pán starosta dá sa to prešetriť a riešiť?
Odpovedal starosta:
- už som to raz riešil, bola tam aj polícia, sociálka a nezistili žiadne porušenia
Starosta informoval poslancov a verejnosť, že obecný podnik funguje a v najbližšom čase
bude zverejnený cenník na zakúpenie si výrobkov, ktoré sa vyrábajú. Cenník bude zverejnený
na úradnej a webovej tabuli obce.
O slovo požiadala Alena Bajusová:
- chcem upozorniť, že most pri pošte je málo osvetlený. Pán starosta bolo by
možné pridať jedno osvetlenie navyše?
O slovo požiadal Marián Vilus:
- ako je to pán starosta s výstavbou parkoviska pi 16 bytovej jednotke?
Odpovedal starosta:
- materiál na výstavbu parkoviska máme a v najbližšej dobe sa bude
realizovať. Parkovisko bude pre 16 áut koľko je bytov. Ak je v domácnosti
viac aút, môžu si ich parkovať na parkovisku pri pošte.
- čo sa týka svetla na moste ešte cca dva roky nemôžeme zasahovať do
verejného osvetlenia, keďže ešte neskončil projekt. Po uplynutí piatich
rokov by to už bolo možné.
K bodu 13/ Diskusia
Do diskusie sa zapojil pán Tibor Mihalko:

-

pán starosta chcem sa spýtať, ako je to s občanmi, ktorí sa vrátili zo
zahraničia späť napr. z Anglicka. Musia ísť do karantény alebo nie, pretože
sa voľne pohybujú po obci?
Odpovedal starosta:
- minulý týždeň sme obdržali od Okresného riaditeľstva policajného zboru
v Trebišove usmernenie ohľadom návratu zo zahraničia:
a) Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné
b) Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa nepovažujú za bezpečné
relácia bola vyhlásená v obecnom rozhlase a usmernenie je zverejnené na
úradnej a webovej stránke obce
K bodu 14/ Záver
Na záver 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce prítomným poslancom
poďakoval im za ich účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ:
Iveta Popovičová

Uznesenie č. 108/2020
z9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 24. júna 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 24.06.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 109/2020
z9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 24. júna 2020
K bodu 5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok
2019 - prerokovanie
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Vojčice k Záverečnému účtu obce Vojčice za rok 2019
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 24.06.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 110/2020
z9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 24. júna 2020
K bodu 6/ Záverečný účet obce Vojčice za rok 2019 - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) berie na vedomie
schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 118 916,39 EUR upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitného predpisu v sume 78 091,68 EUR
c) berie na vedomie
vysporiadanie schodku rozpočtu z finančných operácií vo výške 197 008,07 EUR
d) schvaľuje
tvorbu rezervného fondu vo výške 207,87 EUR
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 24.06.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 111/2020
z9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 24. júna 2020
K bodu 7/ Návrh Plánu hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
Plán hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 24.06.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 112/2020
z9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 24. júna 2020
K bodu 8/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku-Daniela Paulíková a Ladislav Paulík
– prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľuje
predaj obecného pozemku parcela číslo 962/2 o výmere 163 m², zapísaný na LV č. 1218, k.
ú. Vojčice
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 24.06.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 113/2020
z9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 24. marca 2020
K bodu 9/ Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci Jaroslav
Chromý- prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľuje
jednorazovú dávku sociálnej pomoci pre Jaroslava Chromého, Vojčice Ulica M. R. Štefánika
351/53
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 24.06.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 114/2020

z9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 24. júna 2020
K bodu 10/ Návrh Dodatok č. 7/2020 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. 7/2020 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 24.06.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 115/2020
z9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 24. júna 2020
K bodu 11/ Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 24.06.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 116/2020
z9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 24. júna 2020
K bodu 11/ Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 24.06.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

