Zápisnica
z13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného
dňa 17. marca 2021
Prítomní :
-

podľa prezenčnej listiny

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

Ospravedlnený: Jozef Bajus
Verejnosť: Alena Hapštaková, Daniel Iľko, Darina Doutnáčová
Program :
Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Kontrola uznesení
Interpelácia poslancov
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára - starostu obce - za rok 2020 - prerokovanie
6. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Arcidiecézna charita Košice prerokovanie
7. Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti, Margaréta Kozárová - prerokovanie
8. Žiadosť o schválenie otváracích hodín, Margaréta Kozárová – prerokovanie
9. Kúpa nového osobného motorového vozidla + dôvodová správa hlavnej kontrolórky
obce - prerokovanie
10. Schválenie predajnej ceny monografie „VOJČICE Z dejín, národopisu a súčasnosti“ –
prerokovanie
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu 1/ Starosta obce privítal prítomných poslancov na 13. 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. Zo strany poslancov nebol podaný návrh na doplnenie programu.
Poslanci program schválili.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, 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. 173/2021
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 Vilus Marián:
- ako to vyzerá pán starosta s rekonštrukciou a výstavbou chodníkov v obci?
Odpovedal starosta:
- Rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov v zmysle zmluvy musí byť ukončená do
roku 2022. Najprv musí prebehnúť verejné obstarávanie na Stavebný dozor,
manažment a stavebné práce. Po ukončení verejného obstarávania obec zašle verejné
obstarávanie na kontrolu pre Úrad Verejného obstarávanie, ak bude všetko v poriadku
potom pristúpime k podpisu zmluvy s dodávateľom a k realizácii stavby.
O slovo požiadala Alena Bajusová:
- ako je to s kolaudáciu kanalizácie v obci a s úsekom medzi Ulicou Majerská a A.
Sládkoviča?
Odpovedal starosta:
- ešte nemáme ukončený úsek medzi Ulicou Majerská a A. Sládkoviča, obec podala
žiadosť na Envirofond na uvedený úsek, ktorý by sa následne napojil na kanalizáciu.
Zvyšná časť kanalizácie, ktorá sa bude kolaudovať je prepláchnutá a skontrolovaná.
Ťažko je mi teraz v tejto chvíli povedať záväzný termín kolaudácie. Pevne verím, že
bude čím skôr, všetko záleží od VVS a. s. Košice, je to v ich rukách.
O slovo požiadal Ján Hazala:
- máme už hotové výstupy ku kanalizácii?
Odpovedal starosta obce:
- ťažko je hovoriť malo by to byť podľa vyjadrenia VVS dobre. Teraz by sme chceli
dokončiť časť kanalizácie pred mostom. Obec v budúcnosti plánuje výstavbu
kanalizácie aj za mostom a V súčasnej dobe sme zadali zákazku na vypracovanie
projektovej dokumentácie práve na túto časť obce.
O slovo požiadala Alena Bajusová:
- pýtam sa ťa p. starosta vstúpil si do jednania s p. K. Paulům ohľadom pozemkov?
Odpovedal starosta obce:
- nie nevstúpil som s ním do jednania, nakoľko sa s ním spojiť je veľmi ťažké. Ak by sa
riešila kanalizácia obec bude postupovať v zmysle zákona.
O slovo požiadal Martin Uporský:
- chcem sa opýtať v mene svojom aj v mene občanov Staničnej ulice či máš pán starosta
vedomosť, že pri kríži za železničnými koľajami sa znova začali združovať v nočných
hodinách občania na rôznych motorových vozidlách a rôznych poznávacích
evidenčných čísel. Zostáva tam po nich bordel. Pokiaľ viem po 20.00 hodine je zákaz
vychádzania. Prosím ťa p. starosta, aby pracovníci našej občianskej hliadky dohliadli
na poriadok a dodržiavanie zákazu vychádzania.
Odpovedal starosta:
- v takomto prípade je potrebné volať štátnu políciu, aby urobila poriadok. Pracovníkov
našej občianskej hliadky upozorním, aby v tomto čase častejšie zašli na tento úsek.

Občianske hliadky pracujú denne v čase od 14.00 hod. do 22.00 hod. a tiež v sobotu
pri antigénovom testovaní.
O slovo požiadala Alena Bajusová:
- pýtam sa p. starosta, či sa v najbližšej budúcnosti plánuje otvorenie prevádzky
v Základnej a Materskej škole? Rodičia podľa mojich informácií majú záujem
o otvorenie prevádzky.
Odpovedal starosta:
- viem o to, že rodičia majú záujem o otvorenie prevádzky v Základnej a Materskej
škole, ale v zmysle platných nariadení má zriaďovateľ otvoriť školské zariadenia
prednostne pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre. V súčasnej dobe je
okres Trebišov v 4. stupni varovania (čiernom). Všetko sa bude riešiť podľa
epidemiologickej situácie v okrese a podľa odporúčaní z RUVZ v Trebišove. Obec sa
bude snažiť zabezpečiť prevádzku školských zariadení.
K bodu 5/ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára - starostu obce - za rok 2020 - prerokovanie
Starosta obce predložil komisii na ochranu verejného záujmu zloženej zo všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov
starostu za rok 2020. Oznámenie je prílohou zápisnice a poslanci ho vzali na vedomie.
Uznesenie č. 174/2021
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára starostu obce za rok 2020
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 6/ Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – 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 troch prijímateľov a
Sociálnu službu pre troch prijímateľov a preto písomne požiadala obec Vojčice o
spolufinancovanie sociálnych služieb z rozpočtu obce na rok 2021. Žiadosť poslanci obdržali
emailom a tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci príspevok na spolufinancovanie schválili na pomerné obdobie mesiacov apríl až
december 2021 a to pre poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov v Charitnom
dome sv. Edity Steinovej, Školská ulica 396 Vojčice. Poskytovanie sociálnej služby formou
Denného stacionára poslanci neschváli z dôvodu súčasnej pandemickej situácie, kedy je
fungovanie takéhoto zariadenia znemožnené.
Svoje stanovisko k žiadosti poslanci odôvodnili aj 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 zmluvu na schválené obdobie a rovnako zaslali
vyúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2020. V liste ich je potrebné upozorniť na včasné
zasielanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce do 15.12
predchádzajúceho roku, v opačnom prípade im finančné prostriedky nebudú na nasledujúce
obdobie poskytnuté.

Uznesenie č. 175/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce pre neverejného poskytovateľa na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre troch klientov s trvalým pobytom v obci Vojčice
/celoročný pobyt/ pre Arcidiecéznu charitu Košice, v Zariadení pre seniorov v Charitnom
dome sv. Edity Steinovej, Školská ulica 396/27, Vojčice na obdobie od 01.04.2021 do
31.12.2021.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 7/ Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti, Margaréta Kozárová –
prerokovanie
Pani Margaréta Kozárová písomne požiadala obec Vojčice o písomne stanovisko
k podnikateľskej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (§ 4, ods. 3 cit. zák.). Predmetom činnosti je kúpa a predaj tovaru
konečnému spotrebiteľovi. Ide o prevádzku: „Večierka u Emka“ - potraviny, Orechová ulica
547/9, Vojčice. K uvedenému bodu starosta otvoril rozpravu. Poslanci uvedenú žiadosť
k podnikateľskej činnosti na otvorenie prevádzky „Večierka u Emka“ - potraviny, Orechová
ulica 547/9, Vojčice neschválili.
Žiadosť poslanci obdržali emailom a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 176/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
otvorenie prevádzky pre Margarétu Kozárovú: „Večierka u Emka“ (potraviny), Orechová
ulica 547/9, Vojčice
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 2 /Michal Vaško, Ján Hazala/, proti: 0, zdržali
sa: 6 /Alena Bajusová, Martin Konečný, Martina Oravcová, Ján Sarik, Martin Uporský,
Marián Vilus/, nehlasoval: 0
K bodu 8/ Žiadosť o schválenie otváracích hodín Margaréta Kozárová - prerokovanie
Pani Margaréta Kozárová si podala žiadosť, keď jej poslanci schvália prevádzku na otváracie
hodiny „Večierka u Emka“ Orechová ulica 547/9, Vojčice. Poslanci žiadosť obdržali emailom
a je prílohou zápisnice. Poslanci neschválili otváracie hodiny.
Otváracie hodiny:
Pondelok až Piatok: 13.00 hod. – 19.30 hod.
Sobota:
12.00 hod. – 19.30 hod.
Nedeľa:
07.00 hod. - 19.30 hod.
Uznesenie č. 177/20210
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
otváracie hodiny pre prevádzku „Večierka u Emka“, Orechová ulica 547/9, Vojčice:
Pondelok až Piatok: 13.00 hod. – 19.30 hod.
Sobota:
12.00 hod. – 19.30 hod.
Nedeľa:
07.00 hod. - 19.30 hod.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 0, proti: 0, zdržali sa: 8, nehlasoval:0

K bodu 9/ Kúpa nového motorového vozidla + dôvodová správa hlavnej kontrolórky
obce – prerokovanie
Motorové vozidlo Škoda Fábia má 13 rokov, najazdených cca 240 000 km , momentálne je
po oprave. Obec ho chce využívať na rozvoz stravy v rámci obce a vybavovanie služobných
vecí v Trebišove a v Sečovciach. Hlavná kontrolórka odporučila kúpu auta, keďže na dlhšie
služobné cesty už nie je vhodné, jazda s ním je neefektívna a nehospodárna. Poslanci schválili
kúpu motorového vozidla pre potreby obce Vojčice do sumy 25 000,- € formou operatívneho
leasingu, ktoré sa verejne obstará cez EKS.
Uznesenie č. 178/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
kúpu nového osobného motorového vozidla pre potreby obce Vojčice do sumy 25 000,- €
formou operatívneho leasingu
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 10 Schválenie predajnej ceny monografie „VOJČICE Z dejín, národopisu
a súčasnosti“ - prerokovanie
Obec vydala monografiu „VOJČICE Z dejín, národopisu a súčasnosti“ v počte 500 ks.
Nakoľko je záujem o kúpu tejto monografie je potrebné určiť predajnú cenu. Poslanci navrhli
a schválili predajnú cenu za jeden kus v cene 20,- EUR. Starosta navrhol, aby sa jedna
monografia o obci Vojčice podarovala zadarmo do domácnosti pre občanov, ktorí voči obci
nemajú žiadne pozdĺžnosti na poplatkoch, ako poďakovanie. Poslanci s týmto návrhom
súhlasili.
Uznesenie č. 179/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
schvaľuje
predaj monografie „VOJČICE Z dejín, národopisu a súčasnosti“ v cene 20,- EUR za 1 ks
a distribúcia 1 ks monografie zadarmo do domácnosti voči ktorým obec neeviduje žiadne
pohľadávky
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8 , za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 11/ Rôzne
V bode rôzne starosta obce informoval poslancov, že:
- V obci sú problémy so spodnou vodou, zaplavené sú poľnohospodárske pôdy, záhrady
občanov, cintorín a tiež aj pivnice v rodinných domoch. V budúcnosti obec bude
musieť tento problém riešiť. Pokiaľ by bola zverejnená výzva na odvádzanie spodných
vôd alebo podobná, obec sa do nej zapojí, pretože sa musí odvodniť celá obec ako
celok a nie len časť obce, to by tento problém nevyriešilo. Je tu aj otázka, kde by sa
voda z obce zviedla. V obci už bolo zriadených niekoľko umelo vytvorených vodných
nádrží /“hliník“, „račureň“ a pri železničnej stanici/, ktoré slúžili práve na odvádzanie
spodných vôd. Bohužiaľ tieto vodné nádrže sa v minulosti zasypali. Obec vstúpi do
jednania s Povodím Bodrogu a Hornádu ohľadom priesakov z hrádze umelo vytvoreného kanálu Trnávka, možno aj to pomôže vyriešiť aspoň časť problému.
- Každý víkend /sobota/ prebieha antigénové testovanie v kultúrnom dome. Priebeh testovanie zatiaľ prebieha bez problémov. Minulú sobotu bolo otestovaných 575 osôb,
nemali sme žiadneho pozitívneho.

K bodu 12/ Diskusia
Do diskusie sa zapojila p. Alena Hapštaková:
- ako si spomínal p. starosta v súčasnej dobe je v obci veľmi zlá situácia so spodnou
vodou. Ja osobne už od januára mám vodu vo vnútri rodinného domu, kde nám
vznikajú plesne, smrad a je to už neznesiteľné. Na Letnej ulici nie sú žiadne priekopy
a voda nemá, kde odtekať, aj tento problém je potrebné riešiť.
O slovo požiadala Alena Bajusová:
- myslím si, že je potrebné nájsť spôsob, kde túto vodu zviesť. Pri Fundákových stojí
voda v priekope a myslím, že by sa možno dala zviesť po „nemeckej ceste“ ku
Štvorcovej ulici. Je to len môj návrh.
K bodu 13/ Záver
Na záver 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce prítomným poslancom
poďakoval im za ich účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ:
Iveta Popovičová

Uznesenie č. 173/2021
z13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17.marca 2021
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 18.3.2021

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 174/2021
z13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17.marca 2021
K bodu 5/ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára - starostu obce - za rok 2020 - prerokovanie
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára starostu obce za rok 2020
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 18.3.2021

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 175/2021
z13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17.marca 2021
K bodu 6/ Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Arcidiecézna charita Košice prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce pre neverejného poskytovateľa na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre troch klientov s trvalým pobytom v obci Vojčice
/celoročný pobyt/ pre Arcidiecéznu charitu Košice, v Zariadení pre seniorov v Charitnom
dome sv. Edity Steinovej, Školská ulica 396/27, Vojčice na obdobie od 01.04.2021 do
31.12.2021.
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 18.3.2021

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 176/2021
z13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17.marca 2021
K bodu 7/ Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti, Margaréta Kozárová –
prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
otvorenie prevádzky pre Margarétu Kozárovú: „Večierka u Emka“ (potraviny), Orechová
ulica 547/9, Vojčice
V zmysle §13 ods. 6 zákona č. 369/1990
Z.z.
o obecnom
zriadení
v z.n.p.
uznesenie starosta obce nepodpísal
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 18.3.2021

Uznesenie č. 177/2021
z13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17.marca 2021
K bodu 8/ Žiadosť o schválenie otváracích hodín Margaréta Kozárová - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
otváracie hodiny pre prevádzku „Večierka u Emka“, Orechová ulica 547/9, Vojčice:
Pondelok až Piatok: 13.00 hod. – 19.30 hod.
Sobota:
12.00 hod. – 19.30 hod.
Nedeľa:
07.00 hod. - 19.30 hod.
V zmysle §13 ods. 6 zákona č. 369/1990
Z.z.
o obecnom
zriadení
v z.n.p.
uznesenie starosta obce nepodpísal
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 18.3.2021

Uznesenie č. 178/2021
z13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice

zo dňa 17.marca 2021
K bodu 9/ Kúpa nového motorového vozidla + dôvodová správa hlavnej kontrolórky
obce – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
kúpu nového osobného motorového vozidla pre potreby obce Vojčice do sumy 25 000,- €
formou operatívneho leasingu
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 18.3.2021

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 179/2021
z13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17.marca 2021
K bodu 10 Schválenie predajnej ceny monografie „VOJČICE Z dejín, národopisu
a súčasnosti“ - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
predaj monografie „VOJČICE Z dejín, národopisu a súčasnosti“ v cene 20,- EUR za 1 ks
a distribúcia 1 ks monografie zadarmo do domácnosti voči ktorým obec neeviduje žiadne
pohľadávky
Miesto a dátum podpisu
Vo Vojčiciach, dňa 18.3.2021

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

