Zápisnica
z10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného
dňa 16. septembra 2020
Prítomní :
-

podľa prezenčnej listiny

Bajus Jozef
Konečný Martin
Oravcová Martina
Sarik Ján
Uporský Martin
Vaško Michal

Ospravedlnení: Alena Bajusová, Ján Hazala, Marián Vilus
Verejnosť: Alena Hapštaková, Anna Schäfferová, Marta Cinová, Viera Bodnárová
Program :
Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Kontrola uznesení
Interpelácia poslancov
Vojčice – rekonštrukcia nadzemného vedenia Slovak Telekomu - prerokovanie
Návrh – Dodatok č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2013
o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Vojčice (ďalej VZN)
- prerokovanie
7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku-Ladislava Paulík a Daniela Paulíková –
prerokovanie
8. Žiadosť o prenájom obecnej garáže, Ján Chromý - prerokovanie
9. Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
– mäso a mäsové výrobky, Mäso Medzibodrožie, Kráľovský Chlmec-prerokovanie
10. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby, Arcidiecézna charita Košice –
prerokovanie
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania – prerokovanie
12. Navýšenie bankového úveru, Prima banka Slovensko – prerokovanie
13. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc /pôžičku/ na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre Obec Vojčice - prerokovanie
14. Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu 1/ Starosta obce privítal prítomných poslancov na 10. zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Konštatoval že z 9 poslancov OZ je prítomných 6 poslancov. Obecné
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Starosta vyzval poslancov o doplnenie
programu rokovania. Zo strany poslancov nebol podaný návrh na doplnenie programu.
Poslanci program schválili.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, 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. 117/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 4/ Interpelácia poslancov
O slovo požiadala Martina Oravcová:
- všimla som si, že na našej Ulici M. R. Štefánika v čase zberu elektroodpadu v obci
niekto zámerne zbiera vystavený elektroodpad, ktorý je vystavený pred domami
a spoločnosť Fúra potom nemá, čo zbierať. Dá sa s tým p. starosta niečo robiť?
Odpovedal starosta:
- o tomto probléme vieme a v budúcnosti ho budeme riešiť. Uvažujeme o zriadení
jedného odberného miesta, kde by občania v čase zberu svoj elektroodpad odniesli a
tak by sa predchádzalo tomuto problému.
O slovo požiadal Ján Sarik:
- chcel by som sa spýtať, ako je to s kanalizáciu v obci a či ju obec plánuje spustiť už
tento rok. Všimol som si, že na Staničnej ulici bolo preplachované kanalizačné
potrubie a boli vykonané tlakové skúšky. Pýtam sa p. starosta ako dopadli skúšky, je
potrubie v poriadku?
Odpovedal starosta obce:
- preplachovanie kanalizačného potrubia vykonali pracovníci VVS a.s., závod Trebišov
a tlakové skúšky dopadli dobre. Kanalizačné potrubie je v poriadku. Po skolaudovaní
prečerpávačky Východoslovenská vodárenská spoločnosť plánuje tento rok spustiť
kanalizáciu, tak, aby sa občania mohli napojiť. Dnes som mal jednanie ohľadom
kanalizácie v obci. Obec plánuje vypracovanie novej projektovej dokumentácie na
kanalizáciu aj za mostom, pretože aktuálna projektova dokumentácia je neúplná
a zastarala ešte z roku 1992. Našou prioritou je, aby sa výstavba kanalizácie za
Trnávkou začala už v roku 2021.
O slovo požiadal Martin Konečný:
- Staničná ulica je v takej pozícií, že by sa občania mohli napojiť?
Odpovedal starosta:
- tak ako som už hovoril, boli na tejto ulici vykonané tlakové skúšky, ktoré dopadli
dobre a podľa posledných informácii, by to bolo možné.
O slovo požiadal Martin Uporský:
- prípojky si budeme musieť zaplatiť sami?
- ďalej sa chcem poďakovať pánovi starostovi v mene obyvateľov Staničnej ulice, za
bezpečnosť a ochranu majetku na železničnej stanici. Od kedy je tam namontovaná
závora máme pokoj.

-

v čase zberu úrody poľnohospodársky pracovníci, ktorý vychádzali z polí, mali
zablatené kolesá na svojich traktoroch a keď išli po ulici blato opadalo na
komunikáciu a ulica zostala špinavá a zablatená. Nikto z nich za sebou tento bordel
neupratal. Je možné pán starosta ich upozorniť, aby si nabudúce svoje mechanizmy,
keď vychádzajú z poľa očistili alebo upratali ulicu?
Odpovedal starosta:
- odbočky k rodinným domom budú predmetom rokovania ďalších zastupiteľstiev. Na
tieto budeme žiadať dotáciu, tie by mali byť súčasťou kompletnej kanalizácie. Občan
si hradí napojenie na kanalizáciu len na vlastnom pozemku.
- čo sa týka zašpinenej ulice v minulosti sme spoločnosť, ktorá využíva Staničnú ulicu v
čase zberu úrody z polí na tento problém upozornili a ulicu upratali. Tento rok
využívali hlavne poľné cesty, ale v čase, keď boli veľmi mokro a mechanizmy by
zapadli využívali vašu ulicu, ale nie je problém ich upozorniť, aby nabudúce ulicu
upratali.
O slovo požiadal Jozef Bajus:
- sťažovali sa my ženy, ktoré idú večer z kostola alebo z cerkvi, že v čase keď idú
domov na moste ich obťažujú a vyhrážajú sa im naši mladí obyvatelia a boja sa ich. Je
možné pán starosta zariadiť, aby Poriadková služba v takom to čase hliadkovali práve
na moste?
Odpovedal starosta:
- zabezpečím, aby pracovníci Poriadkovej služby v tomto čase hliadkovali na
problémových miestach v obci.
K bodu 5/ Vojčice – rekonštrukcia nadzemného vedenia Slovak Telekomu- prerokovanie
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa osobne na pozvanie pána starostu dostavil konateľ
firmy VARES p. Ing. Milan Kortiš spolu s pánom Bajkom, ktorý zastupoval investora stavby
Slovak Telekom. Pán Kortiš oznámil prítomným poslancom, že spoločnosť Slovak Telekom
plánuje v našej obci zavedenie optických káblov. Je vypracovaný projekt, ktorý bol obci
zaslaný na posúdenie a na pripomienkovanie. Na miestach, kde by sa kopalo a optické
vedenie by išlo do zeme firma by túto časť upravila do pôvodného stavu. Na niektorých
uliciach nie je možné uložiť optické káble do zeme, tak vedenie by išlo vzdušnou cestou, čo
zákon umožňuje. Spoločnosť Slovak Telekom v obci má rozmiestnené svoje stĺpy, ktoré
využije na vedenie optických káblov vzdušnou cestou. Stĺpy, ktoré sú poškodené alebo
nebudú vyhovovať sa vymenia prípadne podľa potreby sa doplnia nové. Časť obce Vojčice
za Trnávkou a Ulica M. R. Štefánika v projekte majú naplánované vzdušné vedenie.
Koronakríza nám ukázala, že občania potrebujú kvalitné siete, aby sa ľudia mohli napojiť
a využívať ich.
Martin Konečný - projekt, ktorý ste nám odprezentovali je už finálny, alebo sú možné drobné
korektúry a úpravy?
Odpovedal p. Kortiš- ide o pracovný projekt, ktorý je možné ešte upraviť pokiaľ z vašej
strany budú k projektu vznesené pripomienkami, ktoré bude možné zapracovať.
Martin Uporský – aký je rozostup medzi jednotlivými stĺpmi?
Odpovedal p. Kortiš – rozostup medzi stĺpmi je cca 40 m.
Poslanci spolu s p. starostom sa dohodli, že v najbližšom čase sa stretnú na obecnom úrade,
preštudujú si projekt a v súhlasnom stanovisku vyšpecifikujú za obec pripomienky k projektu.
Poslanci projekt schválili so zapracovaním následných pripomienok.

Uznesenie č. 118/2020
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
schvaľuje
Projekt „Vojčice – rekonštrukcia nadzemného vedenia Slovak Telekomu“ so zapracovaním
pripomienok zo strany obce k projektu
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 6/ Návrh – Dodatok č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2013
o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Vojčice (ďalej VZN) prerokovanie
Návrh – Dodatok č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2013 o podmienkach
a podrobnostiach držania psov na území obce Vojčice (ďalej VZN) bol po dobu 15 dní
zverejnený na úradnej a webovej úradnej tabuli na pripomienkovanie. Zo strany občanov
a poslancov k návrhu neboli vznesené žiadne pozmeňujúce pripomienky. Návrh – Dodatok č.
1/2020 k VZN č. 6/2013 poslanci obdržali emailom, tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice
a schválili ho.
Uznesenie č. 119/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2013 o podmienkach
a podrobnostiach držania psov na území obce Vojčice (ďalej VZN)
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 7/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku-Ladislav Paulík a Daniela Paulíková
– prerokovanie
Manželia Paulíkovi obec Vojčice písomne požiadali o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti na
Hlavnej ulici, parcela číslo 255 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 625 m², katastrálne
územie Vojčice a parcela číslo 256 – záhrada vo výmere 925 m², katastrálne územie Vojčice ,
zapísané na liste vlastníctva 1218. V žiadosti uviedli, že na pozemkoch plánujú výstavbu
nového rodinného domu. Poslanci žiadosť obdržali emailom, tvorí neoddeliteľnú časť
zápisnice a neschválili ju.
Uznesenie č. 120/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
predaj obecnej nehnuteľnosti na Hlavnej ulici parcela číslo 255 m² – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 625, katastrálne územie Vojčice a parcela číslo 256 – záhrada vo
výmere 925 m², katastrálne územie Vojčice , zapísané na liste vlastníctva 1218 pre manželov
Paulíkových.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 8/ Žiadosť o prenájom obecnej garáže, Ján Chromý – prerokovanie
Ján Chromý písomne požiadal obec o prenájom obecnej garáže v areály domu SVB Byspolok
na Školskej ulici 409. Menovaný býva v obecnom nájomnom byte. Žiadosť je prílohou
zápisnice, poslanci ju obdŕžali emailom a neschválili ju.

Uznesenie č. 121/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľuje
prenájom obecnej garáže na Školskej ulici
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 5 /Jozef Bajus, Martin Konečný, Martina
Oravcová, Ján Sarik, Martin Uporský/, proti: 0, zdržali sa: 1 /Michal Vaško/,
nehlasoval:0
K bodu 9/ Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste – mäso a mäsové výrobky, Mäso Medzibodrožie, Kráľovský Chlmecprerokovanie
Spoločnosť Mäso Medzibodrožie Kráľovský Chlmec písomne požiadala obec o schválenie
ambulantného predaja čerstvého mäsa a mäsových výrobkov v našej obci. Predaj by sa
uskutočnil raz v týždni. K žiadosti spoločnosť doložila živnostenský list a doklad
preukazajúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitného predpisu – Schválenie predaja z ambulantnej predajne Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva. Žiadosť poslanci obdržali emailom, tvorí neoddeliteľnú časť
zápisnice a poslanci ambulantný predaj schválili.
Uznesenie č. 122/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
ambulantný predaj mäsa a mäsových výrobkov pre spoločnosť Mäso Medzibodrožie –
tradičné mäsiarstvo, FBR s.r.o., Ľ. Kossutha 582/58, Kráľovský Chlmec
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 5 /Jozef Bajus, Martin Konešný, Martina
Oravcová, Ján Sarik, Michal Vaško/, proti: 0, zdržali sa: 1 /Uporský/, nehlasoval:0
K bodu 10/ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, Arcidiecézna charita Košice- prerokovanie
Arcidiecézna charita Košice v našej obci poskytuje sociálnu službu v Charitnom dome sv.
Edity Steinovej na Školskej ulici č. 396 a to: V dennom stacionári pre štyroch prijímateľov a
Sociálnu službu pre troch prijímateľov a preto písomne požiadala obec Vojčice
o odsúhlasenie návrhu zmluvy a jej podpísanie pre spolufinancovanie sociálnych služieb
z rozpočtu obce na rok 2020.
Poslanci návrh zmluvy obdržali emailom, je prílohou zápisnice a návrh zmluvy a príspevok
na spolufinancovanie neschválili v plnej výške v zmysle žiadosti, ale len pomerné obdobie
mesiacov október, november a december 2020. Svoje stanovisko k žiadosti poslanci
odôvodnili tým, že žiadosť nebola podaná v zmysle VZN obce Vojčice č. 2/2016 o poskytnutí
dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Vojčice do 15. decembra
predchádzajúceho roka. Poslanci navrhli vyzvať písomne Arcidiecéznu charitu Košice, aby
zaslali novú zmluvu a to na obdobie, ktoré schválili.
Uznesenie č. 123/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podpísanie Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby po zaslaní novej Zmluvy a to na obdobie od
01.10.2020 do 31.12.2020
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0

K bodu 11/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania – prerokovanie
Stanovisko k navýšeniu bankového úveru a k návratnej finančnej výpomoci /pôžičke/ na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 vypracovala kontrolórka
obce. V nich uviedla, že sú splnené všetky zákonné podmienky na prijatie návratných zdrojov
financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odporučila
uvedený úver a pôžičku schváliť.
Uznesenie č. 124/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania – navýšenie bankového úveru
b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania – k návratnej finančnej výpomoci /pôžičke/ na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb za rok 2020
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 12/ Navýšenie bankového úveru, Prima banka Slovensko – prerokovanie
Starosta obce informoval poslancov o rozbehnutých kapitálových projektoch v obci a o
potrebe spolufinancovania týchto kapitálových výdavkov prostredníctvom navýšenia
bankového úveru nakoľko obec nemá iné voľné finančné prostriedky. Poslanci navýšenie
úveru schválili.
Uznesenie č. 125/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
a) navýšenie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) do výšky 150 000, - €
na kapitálové výdavky obce 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,
b) ,že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou
jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky
poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou
novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou
a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak
obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo
schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 13/ Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc /pôžičku/ na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre Obec Vojčice - prerokovanie
V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku
2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásilo MF SR výzvu
pre obce na kompenzovanie výpadku príjmov z dane fyzických osôb za rok 2020. Obci
Vojčice spôsobila uvedená situácia výpadok v celkovej sume 36 329,- €. Ide o bezúročný

návratný zdroj financovania pre obce, prvá splátka je stanovená na rok 2024 a posledná na
rok 2027. Poslanci podanie žiadosti na pôžičku schválili.
Uznesenie č. 126/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podanie žiadosti na MF SR na poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 s odkladom splácania
istiny na rok 2024 v celkovej sume 36 329,- €
Výsledky hlasovania: Prítomní:6, za:6, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 14/ Rozpočtové opatrenia – prerokovanie
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 vypracovala ekonómka obce p. Dziaková. Rozpočtové
opatrenie č. 3/2020 poslanci obdržali emailom, je súčasťou zápisnice a poslanci ho schválili.
Uznesenie č. 127/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Výsledky hlasovania: Prítomní:6, za:6, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 15/ Rôzne
v bode rôzne starosta obce informoval poslancov a verejnosť, že:
- v obci Horovce sa plánuje vybudovať nové zariadenie pre materiálové zhodnocovanie
odpadu realizované firmou FÚRA s ktorou má obec podpísanú zmluvu. Bližšie
informácie ohľadom zhodnocovania odpadu Vám budú poskytnuté na obecnom úrade,
kde je k nahliadnutiu štúdia projektu.
- obec plánuje zakúpiť prístroj na meranie hladiny zvuku, nakoľko sú tu problémy
s dodržiavaním VZN o verejnom poriadku. Ide o hlasitú hudbu, ktorá sa šíri celou
obcou. Ja to počujem až doma a pritom bývam najďalej od centra hlasnej hudby.
Určite to vadí aj ostatným, ale každý je ticho. Vyzývam občanov, aby takéto veci
nahlasovali mne, alebo volali obecnej poriadkovej službe. Pri porušení hranice hluku
decibelov, obec pristúpi k udeľovaní sankcií za porušenie VZN, poprípade budem cez
poslancov iniciovať úpravu zatváracích hodín v reštauračných zariadeniach
umiestnených v obci
- Ďalej tu máme upozornenia cez sociálne siete ohľadom ničnerobenia v obci hlavne pre
marginalizovanú rómsku komunitu. Bola ukončená výstavba novej materskej školy,
teraz sa robí nový obecný úrad, začíname s rekonštrukciou základnej školy, do konca
roka by sme v spolupráci s VVS, a.s. Košice spustiť a skolaudovať časť kanalizácie
v obci, pripravujeme projekt na dokončenie kanalizácie aj za mostom, lebo aj tu žijú
občania obce Vojčice. Čakáme na schválenie projektu na rekonštrukciu a vybudovanie
nových chodníkov v obci /ul. Horovská, M.R.Štefánika, A.Sládkoviča, Školská
a Hlavná/. Takže ja si myslím, že je to aj pre marginalizovanú rómsku komunitu.
A pokiaľ keby obyvatelia obce platili dane, obec by vyzerala ešte krajšie. Ale pokiaľ
zo 43 nehnuteľnosti na uliciach Športová, Krátka a Ondavská majú nepoplatené dane
34 nehnuteľnosti je veľmi ťažké pre poslancov obecného zastupiteľstva určiť ako
prioritu vybudovanie ciest na spomenutých uliciach keď na daniach za TKO dlžia
okolo 30 000,- €. Ale aj napriek tomu obec svieti v celej obci, zberáme odpad a to sú

aj peniaze z daní nás všetkých. Ďakujem všetkým poctivým platičom a ostatných
vyzývam vyrovnajte si svoje pozdĺžnosti voči obci čo najskôr. V najbližšej dobe
zverejníme neplatičov a následne začíname vymáhať dlhy cestou exekúcie.
K bodu 16/ Diskusia
Do diskusie sa zapojila pani Marta Cinová:
- chcela by som vedieť, kto je poslancom za našu ulicu?
- myslím si pán starosta, že poriadková služba, ktorá je v obci zriadená by mala
hliadkovať aj v noci,
odpovedal Jozef Bajus:
- ja som váš poslanec, ak máte nejaké pripomienky môžete my ich adresovať buď
písomne alebo ústne a ja ich budem interpretovať na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Na webovej stránke obce www.obecvojcice.sk sú zverejnené mená
poslancov a ich obvody.
Odpovedal starosta:
- v najbližších dňoch by poriadková služba mala služby aj počas víkendu, zamerajú sa
na tie miesta, kde sú najväčšie problémy
O slovo požiadala Viera Bodnárová:
- chcela by som upozorniť, že pri potravinách Dávid na Horovskej ulici sa pravidelne
zdržiava mládež. Zostáva po nich neporiadok a sú hluční, čím obťažujú občanov
bývajúcich blízko obchodu.
O slovo požiadala Marta Cinová:
- navrhujem upozorniť majiteľa potravín, aby si pred sebou upratal.
Odpovedal starosta:
- majiteľa potravín upozorníme v čo najkratšej dobe.

K bodu 17/ Záver
Na záver 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce prítomným poslancom
poďakoval im za ich účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ:
Iveta Popovičová

Uznesenie č. 117/2020
z10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 16. septembra 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 16.09.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 118/2020
z10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 16. septembra 2020
K bodu 5/ Vojčice – rekonštrukcia nadzemného vedenia Slovak Telekomu- prerokovanie
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
schvaľuje
Projekt „Vojčice – rekonštrukcia nadzemného vedenia Slovak Telekomu“ so zapracovaním
pripomienok zo strany obce k projektu
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 16.09.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 119/2020
z10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 16. septembra 2020
K bodu 6/ Návrh – Dodatok č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2013
o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Vojčice (ďalej VZN) prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
Dodatok č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2013 o podmienkach
a podrobnostiach držania psov na území obce Vojčice (ďalej VZN)
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 16.09.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 120/2020
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 16. septembra 2020
K bodu 7/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku-Daniela Paulíková a Ladislav Paulík
– prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
predaj obecnej nehnuteľnosti na Hlavnej ulici parcela číslo 255 m² – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 625 m², katastrálne územie Vojčice a parcela číslo 256 – záhrada vo
výmere 925 m², katastrálne územie Vojčice , zapísané na liste vlastníctva 1218 pre manželov
Paulíkových.
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 16.09.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 121/2020
z10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 16. septembra 2020
K bodu 8/ Žiadosť o prenájom obecnej garáže, Ján Chromý – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľuje
prenájom obecnej garáže na Školskej ulici
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 16.09.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 122/2020
z10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 16. septembra 2020
K bodu 9/ Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste – mäso a mäsové výrobky, Mäso Medzibodrožie, Kráľovský Chlmecprerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
ambulantný predaj mäsa a mäsových výrobkov pre spoločnosť Mäso Mesdzibodrožie –
tradičné mäsiarstvo, FBR s.r.o., Ľ. Kossutha 582/58, Kráľovský Chlmec
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 16.09.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 123/2020
z10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 16. septembra 2020
K bodu 10/ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, Arcidiecézna charita Košice- prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podpísanie Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby po zaslaní novej Zmluvy a to na obdobie od
01.10.2020 do 31.12.2020
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 16.09.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 124/2020
z10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 16. septembra 2020
K bodu 11/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania – navýšenie bankového úveru
b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania – k návratnej finančnej výpomoci /pôžičke/ na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb za rok 2020
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 16.09.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 125/2020
z10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 16. septembra 2020
K bodu 12/ Navýšenie bankového úveru, Prima banka Slovensko – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
a) navýšenie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) do výšky 150 000, - €
na kapitálové výdavky obce 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,

b) ,že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou
jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky
poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou
novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou
a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak
obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo
schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 16.09.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 126/2020
z10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 16. septembra 2020
K bodu 13/ Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc /pôžičku/ na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre Obec Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
podanie žiadosti na MF SR na poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 s odkladom splácania
istiny na rok 2024 v celkovej sume 36 329,- €
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 16.09.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 127/2020
z10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 16. septembra 2020
K bodu 11/ Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 16.09.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

