Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10.06.2022
v zasadačke Ocú Vojňany so začiatkom o 17:00 hod
Na zasadnutí boli prítomní: Marián Gaborčík, starosta obce Vojňany
Poslanci obecného zastupiteľstva: Anna Grigláková - zástupca starostu, Michal Pešta, Peter
Kučera
Ospravedlnení: Bc. Anna Kučerová, Radoslav Gurka
Ďalší prítomný: kontrolór obce Jolana Kučerová

1)Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vojňanoch (ďalej len OZ) otvoril a viedol M. Gaborčík,
starosta obce Vojňany, ktorý privítal poslancov OZ a kontrolórku obce. Na zasadnutí boli
prítomní traja poslanci a starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2) schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice:
Starosta obce predniesol návrh programu zverejnený v pozvaní OZ a navrhol ho schváliť. Za
overovateľov zápisnice boli starostom obce navrhnutí: Michal Pešta a Peter Kučera. K návrhu
overovateľov a programu OZ poslanci nemali žiadne pripomienky a program ako aj
overovateľov schválili.
3) OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 9/2022
OZ Vojňany určuje overovateľov zápisnice : Michal Peštu a Petra Kučeru. A zapisovateľku
Anna Griglákovú
Prítomní poslanci: Anna Grigláková, Michal Pešta, Peter Kučera
Za: 3; proti:0; zdržal sa 0;
OZ Vojňany uznesením 10/2022 schvaľuje program II/2022 zasadnutia OZ Vojňany
Prítomní poslanci: Anna Grigláková, Michal Pešta, Peter Kučera
Za: 3; Proti:0; Zdržal sa: 0
4) kontrola uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predniesol starosta obce a informoval, že uznesenia prijaté na
minulom zastupiteľstve sa plnia priebežne.
-

Starosta obce informoval OZ, že projekt „Križovatka horný koniec, je v štádiu
územného konania.
Spevnenie cesty na parcele KNC 2109/1, ktoré bolo schválené v rozpočte obce na rok
2022 bolo zrealizované. Práce previedla firma P-Makostav s.r.o. Ceny za materiál
a práce išli oproti rozpočtu rádovo hore a preto po dohode a dodávateľom sa práce

-

-

-

-

na spevňovaní cesty urobili do výšky prispôsobenej schválenej finančnej čiastky OZ,
schválenej v rozpočte.
Zrušenie vecného bremena navrhované p. Gildeinom Ladislavom ml. - starosta obce
informoval OZ, že prišlo rozhodnutie z OÚ v Prešove, ktoré celú vec vrátilo na nové
konanie a vyhovelo obci v plnej miere. Okresný Úrad odbor opravných prostriedkov
v Prešove konštatoval že OÚ v Kežmarku- odbor katastrálny rozhodol v rozpore so
zákonom a dal Obci Vojňany vo všetkom čo obec namietala v odvolaní na
rozhodnutie za pravdu. Obec Vojňany v tomto konaní zastupovala JUDr. Anna
Gaborčíková
Starosta obce Vojňany informoval OZ, že 1.6.2022 započala kolaudácia stavby
elektrifikácia obce „Česlice II“
Starostom obce bola podaná informácia že 11.6. sa začnú práce na verejnom
osvetlení na novej ulici – Češlice. Práce bude realizovať firma Smartvolt s.r.o a jedná
sa o postavenie a skompletizovanie piatich stĺpov verejného osvetlenia. Firma
Smartvolt s.r.o. bola vybraná na základe VO s najnižšou sumou 5284,20€
Starosta ďalej informoval poslancov, že bola podaná reklamácia na asvaltovacie
práce v obci, ktoré realizovala firma Asfalty tatry s.r.o. v roku 2021 – oprava
prepadnutého asfaltu na ceste KNC 1062/2 bude podľa prísľubu opravená
v najbližšom čase.
Starosta obce informoval poslancov, že zo strany mestského podniku Spišská Belá
došlo k navýšenie cien vývozu a ukladania komunálneho odpadu a taktiež, že ku
koncu roka sa končí zmluva s Mestským podnikom a je potrebné hľadať dodávateľa
na túto službu, Dodávateľom by mala byť firma, ktorá poskytne najvýhodnejšiu cenu
v porovnaní k poskytovaným službám.

OZ uznesením 11/2022 berie na vedomie plnenie uznesení s predchádzajúceho
zastupiteľstva a schvaľuje postup starostu obce pri postupe o zachovanie vecného
bremena
Prítomní poslanci: Anna Grigláková, Michal Pešta, Peter Kučera
Za : 3; proti:0; zdržal sa : 0
Bod č. 4 – Finančná situácia obce a prognóza k plneniu rozpočtu na strane príjmov
a výdavkov.
Starosta obce informoval poslancov o tom, že podielové dane za mesiac máj prišli vo výške
kedy nestačili ani na pokrytie mzdy za tento mesiac. Finančná situácia a jej vývoj nie je dobrý,
keďže minister financií predložil zákon do parlamentu týkajúci sa bonusov pre rodiny a tento
bonusový zákon bude mať za následok zníženie podielových daní a samotného príjmu obce.
Za takéhoto stavu obec nie je schopná zabezpečiť plánované kapitálové výdaje schválené na
tento rok. Preto starosta dal návrh pozastaviť všetky kapitálové akcie týkajúce sa tohto roku
ktoré ešte neboli započaté a presunúť ich na obdobie kedy ich obec bude vedieť utiahnuť,
bez zadlžovania obce.

Návrh na uznesenie:
OZ uznesením 12/2022 schvaľuje pozastaviť kapitálové výdavky týkajúce sa umiestnenia
kanalizačného potrubia na parcele KNC 5 ostatné plochy vlastník Marek Gurka výkupu
parciel pod ihriskom KNE 1025/14 orná pôda vlastník Milan a Rudolf Tremba, a výkupu
parcely na rozšírenie miestnej komunikácie KNC 1507 orná pôda vlastník Záhoranská Lýdia
Prítomní poslanci: Anna Grigláková, Michal Pešta, Peter Kučera
Za: 3; proti:0; zdržal sa 0;
Bod č. 6
Predsedajúci schôdzi informoval poslancov že bol schválený zákon o voľbách do OSO
s dátumom volieb na 29.10.2022 a zdôraznil že obecnému zastupiteľstvu vyplýva povinnosť
určiť na nasledujúce volebné obdobie úväzok novému starostovi obce a počet poslancov OZ
k počtu obyvateľov obce Vojňany
Návrh uznesenia:

OZ uznesením 13/2022 schvaľuje plný úväzok novému starostovi obce Vojňany na volebné
obdobie 2022-2026 v zmysle § 11 ods. 4 písm. i.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Prítomní poslanci: Anna Grigláková, Michal Pešta, Peter Kučera
Za: 3; proti:0; zdržal sa 0;

OZ uznesením 14/2022 schvaľuje počet piatich poslancov obecného zastupiteľstva vo
Vojňanoch na nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 v zmysle § 11 ods. 3 písm. a.)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Prítomní poslanci: Anna Grigláková, Michal Pešta, Peter Kučera
Za: 2; proti:0; zdržal sa 1 Anna Grigláková;
Bod č. 8 záverečný účet obce Vojňany za rok 2021
Starosta otvoril bod č. 8 Záverečný účet obce Vojňany za rok 2021 a keďže poslanci k tomuto
bodu nemali pripomienky dal slovo hlavnej kontrolórke obce Jolane Kučerovej. Tá
skonštatovala že záverečný účet obsahuje všetky náležitosti a nemá k nemu výhrady a teda
odporúča poslancom obce Vojňany schváliť tento záverečný účet za rok 2021 bez výhrad.
Návrh na uznesenie:
OZ uznesením 15/2022 schvaľuje záverečný účet obce za rok 2021 bez výhrad.
Prítomní poslanci: Anna Grigláková, Michal Pešta, Peter Kučera
Za: 3; proti:0; zdržal sa 0;

Bod 9 žiadosti o príspevok na studne
Starosta informoval zastupiteľstvo, že do podateľne obce prišli tri žiadosti o príspevok na
studňu, pričom poznamenal, že podľa prílohy č. 2 prijatého uznesenia č. 5/13 zo zasadnutia
OZ zo dňa 21.3.2013 nespĺňa požiadavky ani jeden žiadateľ. V každom prípade žiadatelia nie
sú prihlásení na trvalý pobyt v obci Vojňany v jednom prípade sa to týka nekompletného
prihlásenia sa oboch manželov. V diskusii zástupca starostu Anna Grigláková navrhla, aby
príspevok na studne bol vyplatený až po splnení všetkých podmienok a aby tak nedošlo
k diskriminácii niektorých občanov, ktorým bol odmietnutý príspevok práve z dôvodu že jeden
z manželov bol prihlásený na trvalý pobyt v inej obci. Žiadatelia si môžu podať žiadosť
o príspevok opätovne po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z prílohy č.2 uznesenia č.
5/13 zasadnutia OZ I/2019 zo dňa 21.3.2013.
Návrh uznesenia
OZ uznesením 16/2022 neschvaľuje žiadateľom o príspevok na studne, pretože ani jeden
zo žiadateľov nespĺňa podmienky vyplývajúce z prílohy č.2 uznesenia OZ č.5/13, ktoré bolo
schválené na zasadnutí I/2013 zo dňa 21.3.2013. Neúspešní žiadatelia si môžu podať
žiadosť opätovne po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z prílohy č. 2.
Prítomní poslanci: Anna Grigláková, Michal Pešta, Peter Kučera
Za: 3; proti:0; zdržal sa 0;

Bod 10 rôzne
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že parcela KNC 68 ostatná plocha vo
vlastníctve E. Trembu, ktorá sa momentálne využíva ako obrátisko autobusom mení majiteľa
a nový majiteľ si tento pozemok po odkúpení ohradí.
Starosta informoval zastupiteľstvo o kontrole zo strany OP v Kežmarku – pričom kontrola sa
týka vodného zákona. Táto kontrola je ukončená a výsledkom kontroly je upozornenie
prokurátorky na dodržiavanie správneho poriadku. (používanie správnej pečiatky
a posudzovaniu či sa jedná o drobnú stavbu alebo studňa vykazuje hodnoty pre riadne
stavebné povoľovanie.
Druhá kontrola sa týka vybraných VZN ktoré prijalo OZ Vojňany – táto kontrola ešte nie je
ukončená.
OZ uznesením 17/2022 berie na vedomie správu ktorú predniesol starosta obce o prevode
parcely KNC 68 ostatné plochy a o výsledku kontroly zo strany prokuratúry.
Záver
Starosta obce všetkým prítomným poďakoval za aktívny prístup a disciplínu a schôdzu
ukončil.
Zapísala Anna Grigláková

