Zápisnica
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného
dňa 28.decembra 2020
Prítomní :
-

podľa prezenčnej listiny

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

Ospravedlnená: Oravcová Martina
Verejnosť:
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Kontrola uznesení
Interpelácia poslancov
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023prerokovanie
Návrh rozpočtu obce Vojčice na roky 2021 – 2023 – prerokovanie
Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
Výročná správa obce za rok 2019 – prerokovanie
Audit obce Vojčice za rok 2019 - prerokovanie
Žiadosť o dotáciu na rok 2021 – ZO JDS Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o dotáciu na rok 2021 – ŠKST Sokol Vojčice - prerokovanie
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť OFK Vojčice na rok 2021 – prerokovanie
Schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce Vojčice za rok 2020 – prerokovanie
Žiadosť o schválenie prevádzkových hodín – prevádzka Vojčice Hlavná 382 - „Výroba
mlynárenských ekologických výrobkov – CONTAX s.r.o. Veľký Ruskov –
prerokovanie
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Mikulová Mária - prerokovanie
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1/ Starosta obce privítal prítomných poslancov na 12. zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Konštatoval že z 9 poslancov OZ je prítomných 7 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: 7, za: 7, 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. 158/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 4/ Interpelácia poslancov
O slovo požiadal Vilus Marián:
počul som, že vraj Charitný dom sv. Edity Steinovej Vojčice na Školskej ulici 396,
ktorý patrí pod Arcidiecéznu charitu Košice končí. Bolo to vraj aj medializované. Je to
pravda. Vieš o tom niečo pán starosta?
- bol som informovaný o situácii v Charitnom dome. Podľa najnovších informácii tento
charitný dom ešte nekončí, že vraj do konca mája 2021 bude prevádzka a potom sa
rozhodne ako ďalej. Bola vyhlásená aj zbierka na záchranu tohto charitného domu.
V charitnom dome sú umiestnení aj obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v našej obci.
Na zasadnutie sa dostavila poslankyňa Alena Bajusová.
O slovo požiadal Bajus Jozef:
- počul som, že boli sťažnosti obyvateľov našej obce, že im niekto hádže vajíčka na
rodinný dom. Pýtam sa p. starosta pokračuje to hádzanie alebo nie?
Odpovedal starosta obce:
- obec obdržala niekoľko telefonických a osobných sťažnosti ohľadom hádzania vajíčok
na rodinné domy. Okamžite sme reagovali, bola vyhlásená relácia v obecnom rozhlase
a občianska hliadka kontroluje mládež, ktorá sa prechádza po obci. Do dnešného dňa
sme už neobdržali žiadnu sťažnosť.
O slovo požiadal Hazala Ján:
- ako pokračujú práce ohľadom čistenia potrubia kanalizácie?
Odpovedal starosta obce:
- práce boli dočasne prerušené, ale od zajtra /29.12.2020/ by pracovníci vodárni
Trebišov mali pokračovať ďalej. Majú prečistiť ešte časť ulice A. Sládkoviča. Pán
Ing. Biž po oslovení, dodaní objednávky a podpísaní zmluvy o dielo pre nás začal
robiť nové porealizačné zameranie potrebné ku kolaudácií.
- Obec tento mesiac podala žiadosť na dobudovanie kanalizácie a ČOV Vojčice na
Environmentálny fond Bratislava na sumu 500 000 €.
O slovo požiadal Konečný Martin:
- videl som nový harmonogram na separovaný zber odpadu na rok 2021. Na minulom
zasadnutí sme vraveli, že elektroodpad medzi, ktorý patria aj tetrapaky a kovové
odpady by bolo potrebné vyvážať aspoň 4-krát do roka. Nakoľko separovať

a skladovať tetrapaky a kovové odpady je dosť náročne na priestor ale aj na dobu
zberu. Dá sa to ešte upraviť?
Odpovedal starosta obce:
- čo sa týka frekvencie zberu elektroodpadu okrem Fúry Košice v priebehu roka ho
zberá aj spoločnosť H+EKO Košice už niekoľko rokov. Čo sa týka tetrapakov môže sa
pridávať ku zmiešanému komunálnemu odpadu. Nová skládka odpadu by mala byť
vybudovaná v obci Horovce.
O slovo požiadal Hazala Ján:
- aká je situácia v našej obci so separovaním odpadu?
Odpovedal starosta obce:
- je to cca 12% miera vytriedenosti vzniknutého odpadu v obci. Máme veľa
neprispôsobivých občanov, ktorí odmietajú separovať. Obec pristúpila k tomu, že
veľkoobjemové kontajnery sa presunuli do areálu bývalého JRD a občania, ktorí majú
odpad, ktorý sa neseparuje ho môžu po obdržaní povolenia z obce odniesť práve do
týchto kontajnerov.
O slovo požiadala Bajusová Alena:
- pokiaľ viem, v minulom roku sme zvyšovali poplatky za vývoz TKO a ľudia, ktorí
separujú zatiaľ nemajú žiadne zvýhodnenie, čo sa týka poplatkov. Myslím si, že práve
tí, ktorí sú neplatiči plnia veľkoobjemové kontajnery. Prečo nie je zverejnený zoznam
neplatičov TKO a DzN na úradnej tabuli? Poďme urobiť niečo s neplatičmi.
Odpovedal starosta obce:
- Obec pristúpila na vymáhanie nedoplatkov formou exekúcie. Zoznam neplatičov bude
zverejnený začiatkom roka 2021 po uzávierke. Firma Fúra Košice pracuje na tom, že
zberné autá odpadu budú vybavené váhou a čítačkou. Podľa toho bude mať obec
prehľad, ktorá domácnosť koľko vyprodukuje odpadu.
K bodu 5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023prerokovanie
Hlavná kontrolórka obce vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu a odporúča poslancom
rozpočet na rok 2021 schváliť a na roky 2022 – 2023 zobrať na vedomie. Stanovisko tvorí
neoddeliteľnú prílohu zápisnice a poslanci ho vzali na vedomie.
Uznesenie č. 159/2020
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 6/ Návrh rozpočtu obce Vojčice na roky 2021 – 2023 – prerokovanie
Návrh rozpočtu obce Vojčice na roky 2021 – 2023 vypracovala ekonómka obce p. Dziaková.
Návrh bol zverejnený po dobu 15 dní na webovej stránke a úradnej tabuli obce.
Poslanci návrh rozpočtu obdržali emailom. Rozpočet na rok 2021 schválili a rozpočet na roky
2022 – 2023 vzali na vedomie.. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 tvorí
neoddeliteľnú prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 160/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
Rozpočet obce Vojčice na rok 2021 a rozpočet obce na rok 2021 v programovej štruktúre,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
b) berie na vedomie
Rozpočet obce Vojčice na roky 2022 – 2023 a rozpočet obce na rok 2022 – 2023 v
programovej štruktúre, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 7/ Rozpočtové opatrenie – prerokovanie
Pani ekonómka obce vypracovala rozpočtové opatrenie. č. 5/2020 a 6/2020. Poslanci
rozpočtové opatrenia obdržali emailom, tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice a schválili ho.
Uznesenie č. 161/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5/2020
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 162/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 6/2020
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 7 /Bajus Jozef, Hazala Ján, Konečný Martin,
Sarik Ján, Uporský Martin, Vaško Martin, Vilus Marián/, proti: 0, zdržali sa: 1
/Bajusová Alena/, nehlasoval: 0
K bodu 8/ Výročná správa obce za rok 2019 - prerokovanie
Výročnú správu za rok 2019 vypracovala ekonómka obce p. Adriana Dziaková. Výročná
správa je prílohou zápisnice a poslanci ju vzali na vedomie.
Uznesenie č. 163/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Výročnú správu Obce Vojčice za rok 2019
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 9/ Audit obce Vojčice za rok 2019 – prerokovanie
Audit účtovnej jednotky za rok 2019 vypracoval nezávislý audítor. Poslanci Správu audítora
obdržali elektronicky, vzali ju na vedomie a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 164/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
berie na vedomie
správu auditu účtovnej závierky obce Vojčice za rok 2019
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8 , za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0

K bodu 10/ Žiadosť o dotáciu na rok 2021 – ZO JDS Vojčice – prerokovanie
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Vojčice obec písomne požiadala
o finančný príspevok na rok 2021. Poslanci žiadosť obdržali emailom, tvorí neoddeliteľnú
časť zápisnice a schválili ho.
Uznesenie č. 165/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
a) schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu obce na činnosť ZO JDS Vojčice na rok 2021 v sume 2 000,EUR
b) schvaľuje
vypracovanie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2021
(zákon č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách a jeho novely)
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 11/ Žiadosť o dotáciu na rok 2021 – ŠKST Sokol Vojčice - prerokovanie
ŠKST Sokol Vojčice písomne požiadal obec Vojčice o dotáciu klubu v roku na športovú
činnosť v roku 2021. Žiadosť poslanci obdržali emailom, tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice
a schválili ju.
Uznesenie č. 166/2020
a) schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu obce na športovú činnosť pre ŠKST Sokol Vojčice na rok 2021
v sume 5 500,-EUR
b) schvaľuje
vypracovanie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2021
(zákon č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách a jeho novely)
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 12/ Žiadosť o finančný príspevok na činnosť OFK Vojčice na rok 2021 –
prerokovanie
OFK Vojčice písomne požiadal obec Vojčice o poskytnutie finančných prostriedkov na
činnosť klubu v roku 2021. Poslanci žiadosť obdržali emailom, tvorí neoddeliteľnú časť
zápisnice a schválili ju.
Uznesenie č. 167/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
a) schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu obce na športovú činnosť pre OFK Vojčice na rok 2021
v sume 20 310,- EUR
b) schvaľuje
vypracovanie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2021
(zákon č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách a jeho novely)
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 13/ Schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce Vojčice za rok 2020 –
prerokovanie
Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto bodu a navrhli odmenu pre hlavnú
kontrolórku obce. Odmena sa vypočíta zo súčtu platov za rok 2020. Poslanec Marián Vilus
navrhol 30% a poslankyňa Alena Bajusová navrhla 25%. Za návrh poslanca Mariána Vilusa

hlasovalo 8 poslancov, 7 poslancov bolo za a 1 poslanec bol proti. Za návrh poslankyne Aleny
Bajusovej hlasovalo 8 poslancov za bol 1 poslanec a proti bolo 7 poslancov. Odmenu pre
hlavnú kontrolórku obce schválili poslanci vo výške 30% zo súčtu platov za rok 2020.
Uznesenie č. 168/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu platov za rok 2020
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 7 /Bajus Jozef, Hazala Ján, Konečný Martin,
Sarik Ján, Uporský Martin, Vaško Martin, Vilus Marián/, proti: 1 Bajusová Alena/,
zdržali sa: 0, nehlasoval: 0
K bodu 14/ Žiadosť o schválenie prevádzkových hodín – prevádzka Vojčice Hlavná 382
- „Výroba mlynárenských ekologických výrobkov – CONTAX s.r.o. Veľký Ruskov –
prerokovanie
CONTAX s.r.o., Veľký Ruskov písomne požiadal obec o schválenie prevádzkových hodín
v prevádzke: Výroba mlynárenských ekologických výrobkov, Hlavná 382, 076 22 Vojčice:
1. Prevádzkové hodiny výrobnej časti prevádzky:
Pondelok – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Utorok – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Streda – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Štvrtok – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Piatok – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Sobota, Nedeľa – voľno
2. Prevádzkové hodiny pre priestory na vykonávanie spoločenských akcií – prezenčných
akcií, spojených s ochutnávkou vyrábaných produktov:
Pondelok až Nedeľa – 8,00 hod – 24,00 hod., v zmysle Rozhodnutia RÚVZ trebišov
zo dňa 4.9.2020.
Žiadosť a Rozhodnutie RÚVZ Trebišov poslanci obdržali emailom, tvoria neoddeliteľnú
prílohu zápisnice. Poslanci
Uznesenie č. 169/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Prevádzkové hodiny výrobnej časti prevádzky “Výroba mlynárenských ekologických
výrobkov, Hlavná 382, 076 22 Vojčice“:
Pondelok – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Utorok – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Streda – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Štvrtok – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Piatok – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Sobota, Nedeľa – voľno
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
Uznesenie č. 170/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľuje
Prevádzkové hodiny pre priestory na vykonávanie spoločenských akcií – prezenčných akcií,
spojených s ochutnávkou vyrábaných produktov v prevádzke: “Výroba mlynárenských

ekologických výrobkov, Hlavná 382, 076 22 Vojčice“:
Pondelok až Nedeľa – 8,00 hod – 24,00 hod., v zmysle Rozhodnutia RÚVZ Trebišov zo dňa
4.9.2020.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za 1 /Bajusová Alena/, proti: 7 : 7 /Bajus Jozef,
Hazala Ján, Konečný Martin, Sarik Ján, Uporský Martin, Vaško Martin, Vilus Marián/,
zdržali sa: 0, nehlasoval: 0
K bodu 15/ Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Mikulová Mária - prerokovanie
Pani Mária Mikulová si podala žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu –
opatrovateľskú službu a žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
/opatrovateľská služba/. Na základe tejto žiadosti obec začala konanie o posúdenie
odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia menovanej. K žiadosti menovaná doložila dokumenty, ktoré sú
potrebné na posúdenie zdravotného stavu. Posudková lekárka vyhotovila zdravotnícky
posudok na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu. Obec vyhotovila Sociálny
posudok na účely posudzovania odkázanosti na soc. službu, posudok vo veci odkázanosti na
soc. službu a vydala rozhodnutie, že Mária Mikulová splnila zákonom stanovené podmienky
pre priznanie opatrovateľskej služby v domácnosti na 8 – 12 hodín denne (240 – 360 hodín
mesačne). Pani Mária Mikulová v žiadosti uviedla, že opatrovateľskú službu jej môže
poskytovať p. Jana Mikulová. Poslanci schválili 8 hodín denne opatrovateľskej služby od
1.1.2021, schváli vypracovanie zmluvy na poskytovanie opatrovateľskej služby pre Máriu
Mikulovú.
Uznesenie č. 171/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
žiadosť na opatrovateľskú službu pre Máriu Mikulovú, ul. Štvorcová 494/8, Vojčice na
8 hodín denne od 1.1.2021
b) schvaľuje
uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s Máriou Mikulovou v rozsahu 8 hodín
denne od 1.1.2021 do 31.12.2023
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0
K bodu 16/ Rôzne
V bode rôzne starosta obce informoval poslancov, že:
- obec obdržala Výzvu na vyjadrenie sa k zisteným nedostatkom a navrhnutým opatreniam
-

uvedeným v Návrhu správy z kontroly k Výstavbe nového predškolského zariadenia v obci
Vojčice.
bola zverejnená nová výzva na Zníženie energetickej účinnosti verejných budov.

Žiadosti sa môžu podávať do konca februára 2021. Ja by som navrhoval, aby sme sa
zapojili do tejto výzvy a to na zateplenie, výmennú okien a dverí na telocvični. Pýtam
sa p. poslanci máte námietky alebo ste za podanie žiadosti na tento účel. Poslanci
podanie žiadosti schválili.
Uznesenie č. 172/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
podanie žiadosti na Zníženie energetickej účinnosti verejných budov - telocvičňa
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0

K bodu 17/ Diskusia
Do diskusie nebol podaný žiadny diskusný príspevok.
K bodu 18/ Záver
Na záver 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce prítomným poslancom
poďakoval im za ich účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a poprial im príjemné
prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roku 2021.
Zapisovateľ:
Iveta Popovičová

Uznesenie č. 158/2020
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 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 28.12.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 159/2020
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023prerokovanie
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 28.12.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 160/2020
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 6/ Návrh rozpočtu obce Vojčice na roky 2021 – 2023 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
a) schvaľuje
Rozpočet obce Vojčice na rok 2021 a rozpočet obce na rok 2021 v programovej štruktúre,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
b) berie na vedomie
Rozpočet obce Vojčice na roky 2022 – 2023 a rozpočet obce na rok 2022 – 2023 v
programovej štruktúre, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 28.12.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 161/2020
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 7/ Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5/2020
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 28.12.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 162/2020
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 7/ Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 6/2020
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 28.12.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 163/2020
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 8/ Výročná správa obce za rok 2019 - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
Výročnú správu Obce Vojčice za rok 2019
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 28.12.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 164/2020
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 9/ Audit obce Vojčice za rok 2019 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
berie na vedomie
správu auditu účtovnej závierky obce Vojčice za rok 2019
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 28.12.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 165/2020
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 10/ Žiadosť o dotáciu na rok 2021 – ZO JDS Vojčice – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
a) schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu obce na činnosť ZO JDS Vojčice na rok 2021v sume 2 000,EUR
b) schvaľuje
vypracovanie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2021
(zákon č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách a jeho novely)
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 28.12.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 166/2020
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 11/ Žiadosť o dotáciu na rok 2021 – ŠKST Sokol Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
a) schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu obce na športovú činnosť pre ŠKST Sokol Vojčice na rok 2021
v sume 5 500,-EUR
b) schvaľuje
vypracovanie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2021
(zákon č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách a jeho novely)
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 28.12.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 167/2020
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 12/ Žiadosť o finančný príspevok na činnosť OFK Vojčice na rok 2021 –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
a) schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu obce na športovú činnosť pre OFK Vojčice na rok 2021
v sume 20 310,- EUR
b) schvaľuje
vypracovanie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2021
(zákon č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách a jeho novely)
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 28.12.202

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 168/2020
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 13/ Schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce Vojčice za rok 2020 –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu platov za rok 2020
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 28.12.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 169/2020
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 14/ Žiadosť o schválenie prevádzkových hodín – prevádzka Vojčice Hlavná 382
- „Výroba mlynárenských ekologických výrobkov – CONTAX s.r.o. Veľký Ruskov –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
Prevádzkové hodiny výrobnej časti prevádzky “Výroba mlynárenských ekologických
výrobkov, Hlavná 382, 076 22 Vojčice“:
Pondelok – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Utorok – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Streda – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Štvrtok – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Piatok – 6,00 hod. – 22,00 hod.
Sobota, Nedeľa – voľno
Miesto a dátum podpisu

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga

Vo Vojčiciach, dňa 28.12.2020

starosta obce

Uznesenie č. 170/2020
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 14/ Žiadosť o schválenie prevádzkových hodín – prevádzka Vojčice Hlavná 382
- „Výroba mlynárenských ekologických výrobkov – CONTAX s.r.o. Veľký Ruskov –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
neschvaľuje
Prevádzkové hodiny pre priestory na vykonávanie spoločenských akcií – prezenčných akcií,
spojených s ochutnávkou vyrábaných produktov v prevádzke: “Výroba mlynárenských
ekologických výrobkov, Hlavná 382, 076 22 Vojčice“:
Pondelok až Nedeľa – 8,00 hod – 24,00 hod., v zmysle Rozhodnutia RÚVZ Trebišov zo dňa
4.9.2020.
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 28.12.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 171/2020
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 15/ Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Mikulová Mária - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
a) schvaľuje
žiadosť na opatrovateľskú službu pre Máriu Mikulovú, ul. Štvorcová 494/8, Vojčice na
8 hodín denne od 1.1.2021
b) schvaľuje
uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s Máriou Mikulovou v rozsahu 8 hodín
denne od 1.1.2021 do 31.12.2023
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 28.12.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 172/2020
z12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 28. decembra 2020
K bodu 16/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
podanie žiadosti na Zníženie energetickej účinnosti verejných budov - telocvičňa
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 28.12.2020

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

