
Zápisnica 

zo XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vojke 

dňa 29.06.2017 

zo zasadnutia je aj video záznam. 

Prítomní: 

- Ing. Ján Kajla – starosta obce 

- poslanci obecného zastupiteľstva: Adrián Balogh, Štefan Juhász, Zsolt Kulcsár, Ing. Gábor 

Némethi, Monika Oláhová, Alexander Orgován 

Neprítomní: 

- Ladislav Reško 

Prezenčná listina je súčasťou zápisnice. 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

- previedol starosta obce a informoval prítomných poslancov, aby zapisovateľ zápisnice bol 

Ing. Gábor Némethi. On to odmietol a ďalej žiadal, aby z prítomných poslancov bol volený 

zapisovateľ zápisnice.  Nikto z nich nechcel písať zápisnicu. 

Ing. Gábor Némethi poznamenal, že OcÚ zabezpečuje zapisovateľa zápisnice. Preto starosta 

obce Ing. Ján Kajla navrhoval, aby zapisovateľom zápisnice bol Ján Tóth. Ján Tóth pripomenul, 

že je prítomná Alžbeta Csomaová, pracovníčka OcÚ. Ona odmietla písať zápisnicu. Po jej 

vyjadrení Ján Tóth súhlasil, že bude zapisovateľom.  

Starosta obce vymenoval Jána Tótha ako zapisovateľa zápisnice. 

- navrhol nasledovný program podľa pozvánky. 

- obecné zastupiteľstvo vo Vojke schvaluje program zasadnutia dňa 29.06.2017 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

Starosta navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Gábora Némethiho, Alexandra Orgována 

 

3. Kontrola uznesenia 

Uznesenie z X.zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vojke zo dňa 12.06.2017 č.57/17 -  

nesplnené písomne 

- starosta vypracoval písomné hlásenie podľa požiadavky poslancov OZ č. 58/17 – nesplnené 

písomne 

- starosta vypracoval písomne: 

č. 61/17 – splnené 

č. 62/17 – splnené 

č. 63/17 – splnené 

 

Obecné zastupiteľstvo splnenie uznesenia berie na vedomie. 

 

 

 

 



4. Záverečný účet za rok 2016 

Pracovníčka OcÚ Alžbeta Csomaová informovala prítomných poslancov a občanov o hospodárenie za 

rok 2016 podľa jednotlivých kapitolách hodnotenie plnenia programu obce. Záverečný účet Obce 

Vojka za rok 2016 bol vyvesený na úradnej tabuli v obci. Prítomní občania mohli na verejnom 

zasadnutí vyjadriť sa k záverečnému účtu za rok 2016. 

Ing. Gábor Némethi predseda FK doporučuje na základe kontroly FK schváliť celoročné hospodárenie 

bez výhrad. 

Š. Balogh (občan) pripomenul, že niektorý občania neplatia daň z nehnuteľnosti, za psa a KO. Treba 

ich vyzívať za zaplatenie dane. 

Ing. Gábor Némethi: za nezaplatenie dane zodpovedá starosta a obecný úrad. 

Hlasovanie:  

za: 6    proti: 0   zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo schvaluje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Starosta obce: niektorý občania boli písomne vyzvaný za nesplnenie platby. Neplatičov budú musieť 

písomne upozorniť resp. riešiť súdnou cestou.  Pracovníčka OcÚ sleduje platby, splatnosť dane. 

M. Király (občan): viacerí občania majú príjem len zo sociálnej dávky. 

A. Szabó (občan): majú možnosť žiadať na OcÚ splátkový kalendár. 

 

5. Návrh na použitie rezervného fondu 

A. Csomaová ( pracovníčka OcÚ):  navrhuje časť prebytku hospodárenia doplniť na rezervný fond t.j. 

10.531 €. 

Starosta obce – navrhuje časť doplniť do kapitálového fondu. 

OZ schvaluje doplnenie rezervného fondu o 10.531 € a použiťie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 29.170,43. 

Hlasovanie: 

za: 5    proti: 0   zdržal sa:  1(Zs. Kulcsár) 

 

6. Návrh – zmena rozpočtu č.2 

Rekonštrukcia MŠ – dokumentáciu odovzdať do termínu 15.07.2017. 

Starosta obce: sú hotové rôzne prípravné materiály 

Ing. Gábor Némethi: pán starosta dal vypracovať projektové dokumentácie bez súhlasu OZ 

 

 



Zmena rozpočtu podľa  prílohy predsedy FK 

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Ing. Gábor Némethi: starosta podá hlásenie na Ministerstvo, že na aké účely sa môže obec použiť 

traktor mimo kompostoviska. 

Š. Juhász: aj on dostal informácie, že obecný traktor bol v prevádzke aj cez soboty a nedele – 

nepresvedčil sa, ale treba vedieť dokomentáciu. 

ZS. Kulcsár: o prevádzke traktora je vedená Staska v ktorých môžu členovia OZ zistiť presný údaj o 

prevádzke traktora, aj koľko hodín bol v prevádzke. 

Starosta zvýšenie nákladov na palivo do traktora zdôvodnil s tým, že do konca roka 2017 treba aj 
nadaľej zabezpečiť kosenie trávy a s kosenú trávu treba odniesť na kompostovisko. 
V zmluve medzi obcou Vojka a ministerstvom ŽP nie sú konkrétne uvedené, že aké pracovné úkony 
sú predpísané a aké nesmie prevádzať s použitím traktora. 
 

7. Interná smernica pre tvorbu a účtovanie opravných položiek 

Starosta obce: je všetko pripravené a súčasťou zápisnice 

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

8. Smernica o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 

Starosta obce:  je všetko pripravené a súčasťou zápisnice 

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

9. Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

Starosta obce: príde projektantka na OcÚ Vojka a OZ môže sa s ňou konkrétne dohodnúť  

Miestná občianska poriadková služba v obci Vojka 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

- predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 5 OP LZ (kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1) na 

realizáciu projektu „ Miestna občianska poriadková služba v obci Vojka”, ktorý je realizovaný 

obcou Vojka, 

- ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce Vojka, 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t.j.min 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu, ktoré sú 100 804,32 € s DPH. Výška spolufinancovania je v sume min. 

5.040,22 € v závislosti od výsledkov verejného obstarávania na jednotlivé aktivity projektu, 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu – rozdielu celkových výdavkov 

projektu a celkových oprávnených výdavkov projektu, ako aj zabezpečenie financovania 



projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a prípadných neoprávnených výdavkov 

projektu, ktoré môžu vzniknúť v priebehu realizácie projektu. 

 

Starosta obce: je výzvou MVSR vytvoriť miestné poriadkové služby v obci Vojka prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych členov. Termín podania žiadosti do konca Novembra 2017. 

 OZ súhlasí, že projektová dokumentácia nebude činiť viac ako 500 €. 

Hlasovanie: 

za: 6    Proti:  0    zdržal sa:  0 

Starosta obce:  rozšírenie kamerového systému v obci je zastavené.  Bolo zaplatené 1.194 € 

účastnícky poplatok ( projektové dokumentácie). Obec môže podať dokumentáciu na rozšírenie 

kamerového systému na Ministerstvo do konca novembra 2017.  

Ing. Gábor Némethi: ako člen komissie MŠ navrhuje, aby bola MŠ umiestnená naďalej v kaštieli a aby 

boli vymenené okná a dvere a  v jednej miestnosti bolo vyriešené aj vykurovanie.  

OZ súhlasí s použitím rez. fondu na kapitálové výdavky na výmenu okien a dverí v kaštieli a riešiť aj 

vykurovanie v jednej miestnosti počas letných prázdnin v tých priestoroch, kde momentálne dočasne 

prevádzkuje MŠ.  

OZ poveruje starostu obce vyžiadať cenové ponuky od vyhotovateľov okien a dverí, ktorí splnia 

podmienky historických a kultúrnych pamiatok. Ďalej aby vybavil potrebné dokumenty k realizáciu 

hore uvedenej požiadavky.  

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

10.  Rôzne 

10/1 – Žiadosť pána R. Gazdaga 

Starosta obce: pán R. Gazdag podal žiadosť na nájomnú zmluvu   

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

 10/2 – Poverenie 

OZ vo Vojke poveruje starostu na podpísanie zmluvy o nájme pozemku v registry „E” parcelné 

číslo 1083/1    

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

 10/3 – Projektová dokumentácia – geometrický plán 

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

 10/4 – VZN názvy ulíc – dodatok č.1 



Starosta obce: Ulica záhradná je majetkovo vysporiadaná 

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

 10/5 – VZN na vylepenie plagátov na voľby 

Starosta obce: VZN určuje možnosti vylepenia plagátov pre jednotlivé strany 

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

 10/6 – Ing. Gábor Némethi navrhuje zvýšenie úväzku HK na 0,35 % mesačne 

Hlasovanie: 

za: 4    proti: 0    zdržal sa: 2 

 10/7 – Odmena zapisovateľa 

Starosta obce:  navrhuje odmenu pre zapisovateľa 5 € na hodinu. 

Štefan Juhász:  starosta obce sa má dohodnúť zo zapisovateľom konkrétnu sumu. 

OZ odsúhlasil zapisovateľovi  5 € na hodinu. 

11. Návrh na uznesenie  

Na jednotlivé body po prejednaní OZ aj hlasovalo. 

12. Záver:  

Starosta sa poďakoval za účasť všetkým a ukončil zasadnutie – najbližšie zasadnutie bude 

10.07.2017 – upresnenie programu na deň obce. 

 

Zapísal: Ján Tóth 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Gábor Némethi     --------------------------------- 

Alexander Orgován      --------------------------------- 

 

                                                                                                      -------------------------------------------- 
                                                                                                                       Ing. Ján Kajla  
                                                                                                                  starosta obce Vojka 

                                                                  

 

 



Uznesenie č. 64/17 

     zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

program zasadnutia dňa 29.06.2017 

 

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Balogh, Juhász, Kulcsár, Némethi, Oláhová, Orgován 

 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 65/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

overovateľov zápisnice zo zasadnutia dňa 29.06.2017: Ing. Gábor Némethi, Alexander Orgován 

 

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Balogh, Juhász, Kulcsár, Némethi, Oláhová, Orgován 

 

 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 66/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

záverečný účet obce a celoročne hospodárenie za rok 2016 bez výhrad. 

 

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Balogh, Juhász, Kulcsár, Némethi, Oláhová, Orgován 

 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 67/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

doplnenie rezervného fondu o 10.531 € a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 29.170,43 €. 

 

 

Hlasovanie: 

za: 5     

Balogh, Juhász, Némethi, Oláhová, Orgován 

proti: 0     

zdržal sa: 1 -  Kulcsár 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 68/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

- predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 5 OP LZ ( kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1) na 

realizáciu projektu „ Miestna občianska poriadková služba v obci Vojka”, ktorý je realizovaný 

obcou Vojka, 

- ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce Vojka, 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t.j.min 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu, ktoré sú 100 804,32 € s DPH. Výška spolufinancovania je v sume min. 

5.040,22 € v závislosti od výsledkov verejného obstarávania na jednotlivé aktivity projektu, 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu – rozdielu celkových výdavkov 

projektu a celkových oprávnených výdavkov projektu, ako aj zabezpečenie financovania 

projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a prípadných neoprávnených výdavkov 

projektu, ktoré môžu vzniknúť v priebehu realizácie projektu. 

 

  

 

Hlasovanie:  

za: 6    proti: 0   zdržal sa: 0 

Balogh, Juhász, Némethi, Kulcsár, Oláhová, Orgován     

 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 

 



Uznesenie č. 69/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

výmenu okien a dverí a doplnenie vykurovania kaštiela. 

 

 

Hlasovanie:  

za: 6    proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Balogh, Juhász, Némethi, Kulcsár, Oláhová, Orgován     

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander ------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 70/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2. 

 

 

Hlasovanie:  

za: 6    proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Balogh, Juhász, Némethi, Kulcsár, Oláhová, Orgován     

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 71/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

internú smernicu pre tvorbu a učtovanie opravných položiek obci Vojka  

 

 

Hlasovanie:  

za: 6    proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Balogh, Juhász, Némethi, Kulcsár, Oláhová, Orgován     

 

 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 
        starosta obce 
 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 72/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

internú smernicu o evidovaní, odpisovaní a učtovaní majetku 

 

 

Hlasovanie:  

za: 6    proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Balogh, Juhász, Némethi, Kulcsár, Oláhová, Orgován     

 

 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 
        starosta obce 
 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 73/17 

zo dňa 29.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke na základe žiadosti R. Gazdaga, SHR, IČO: 30689228 zo dňa 

29.06.2017  

súhlasí 

s predmetom nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Vojka a nájomcom R. Gazdag a geometrickým 

plánom č. 47458879- 084/17- vyčlenená časť pozemku v registri „E” špecifikovanej parcely č. 1083/1 

zakreslená ako diel č.1 o celkovej výmere 851 m2 v kat. ú. Vojka.  

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Balogh, Juhász, Kulcsár, Némethi, Oláhová, Orgován 

 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 74/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke  

poveruje 

starostu obce Ing. Kajla Jána na podpísanie zmluvy o nájme pozemku. Vyčlenená časť parcely je v 

registry „E”, parcelné číslo 1083/1 v celkovej výmere 851 m2 . 

Prenajímateľ:  obec Vojka 

Nájomca:  R. Gazdag, SHR, IČO: 30689228 

Doba nájmu: doba určitá – 30 rokov od 29.06.2017 do 29.06.2047 

Výška ročného nájomného za celkovú uvedenú výmeru (851 m2) činí 255,30 €. 

 

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Balogh, Juhász, Kulcsár, Némethi, Oláhová, Orgován 

 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 

 



Uznesenie č. 75/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

súhlasí 

s predmetom projektovej dokumentácie.  

 

Predmetom nájomnej zmluvy je nájom pozemku resp. jej časti, tak ako je táto zakreslená v 

geometrickom pláne č. 47458879- 084/17 zo dňa 22.06.2017 vyhotovený spoločnosťou GLOBEL s.r.o, 

so sídlom Chlmecká 414/6, 07652 Malý Horeš, IČO: 47458879, Ing. Alexandrom Belazom, úradne 

overeným dňa 26.06.2017 Ing. Máriou Bajuszovou ( ďalej len „ Geometrický plán”) v Košickom kraji, v 

okrese Trebišov, v obci Vojka, v katastrálnom území Vojka a to časť pozemku registra „E” parcelné č. 

1083/1, druh pozemku orná pôda, o výmere 42.515 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti 

vedený katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Trebišov, pracoviskom Kráľovský Chlmec 

na liste vlastníctva č. 256 parcely č. 1081/1 zakreslená ako diel č. 1 o celkovej výmere 851 m2. 

 

Hlasovanie: 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Balogh, Juhász, Kulcsár, Némethi, Oláhová, Orgován 

 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 



Uznesenie č. 76/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

VZN názvy ulíc – dodatok č.1. ( ulica Záhradná) 

 

 

Hlasovanie:  

za: 6    proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Balogh, Juhász, Némethi, Kulcsár, Oláhová, Orgován     

 

 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 

 

 



Uznesenie č. 77/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

VZN na vyplepenie plagátov. 

 

 

Hlasovanie:  

za: 6    proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Balogh, Juhász, Némethi, Kulcsár, Oláhová, Orgován     

 

 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 

 

 



Uznesenie č. 78/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra na 0,35 %.  

 

 

Hlasovanie:  

za:  4 Balogh, Némethi, Oláhová, Orgován    

proti:  0    

zdržal sa: 2  Juhász, Kulcsár 

 

     

 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 

 



Uznesenie č. 79/17 

zo dňa 29.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojke 

schvaľuje 

odmenu zapisovateľa 5 € na hodinu. 

 

 

Hlasovanie:  

za: 6    proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Balogh, Juhász, Némethi, Kulcsár, Oláhová, Orgován     

 

 

 

vo Vojke, dňa 29.06.2017     Ing. Kajla Ján 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Némethi Gábor -------------------------------------------- 

Orgován Alexander -------------------------------------------- 

 

 


