
Zápisnica

Z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vojke konaného 
dňa 09.04.2021

Prítomní:
- Kulcsár Zsolt - starosta obce

Poslanci Obecného zastupiteľstva - Bók Attila, Ing. Némethi Gábor, Balog Zoltán, 
Ing. Kajla Ján

- Hlavný kontrolór - Ing. Tóth Alexander
- Zapisovateľka zápisnice - Csomaová Alžbeta

Neprítomní:
Reško Ladislav

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.

1. Otvorenie zasadnutia
- Starosta obce privítal prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 5 poslancov sú 

prítomní 4 poslanci. Je to nadpolovičná väčšina, preto obecné zastupiteľstvo je 
uznášania schopné.
Po otvorení zasadnutia starosta obce navrhol nasl. program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Určenie zapisovateľa
4. Schválenie programu rokovania OZ
5. Schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v k.ú. Vojka, rodinný dom č.s.86 na pare. 

122/3
6. Rôzne
7. Záver

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasil s programom.
Za: 4 zdržal sa:0 proti: 0

2. Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Ing. Ján Kajla, Zoltán Balog

3. Určenie zapisovateľa zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil Alžbetu Csomaovú
Za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0



4. Schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v k. ú. Vojka, rodinný dom č.s. 86 na pare, 
č. 122/3 vrátane pozemkov na pare. č. 124/4
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci vo veci nákupu rodinného domu č.s.86 na 
pare. č. 122/3 vrátané pozemkov na pare.č. 124/4 navrhli vyhotovenie znaleckého 
posudku k uvedeným nehnuteľnostiam vk.ú. Vojka. Starosta obce informoval 
poslancov, že znalecký posudok už je vyhotovený. Znalecký posudok zároveň 
predložil poslancom OZ na preštudovanie. Na základe znaleckého posudku bola cena 
stanovená na sumu 9 500,- €. Starosta obce konštatoval, že z tohto dôvodu predajná 
cena za predmetné nehnuteľnosti v sume 8 000,- € je pre obec výhodná. Obecné 
zastupiteľstvo súhlasilo s nákupom nehnuteľnosti za cenu vo výške 8 000,- €.

Za: 4 zdržal sa:0 proti: 0

5. Rôzne
Starosta obce informoval prítomných poslancov otestovaní v obci, ako z hľadiska 
technického zabezpečenia tak aj ohľadom financovania testovania. Taktiež starosta 
informoval poslancov OZ ohľadom projektu „Dobudovanie základnej technickej 
infraštruktúry v obci Vojka ako aj o ďalších veciach v obci. Poslanec Ing. Kajla Ján 
upozornil starostu a poslancov, aby obec sa začal zaoberať zosuvom pôdy 
z výjazdovej cesty na príjazdovú cestu do obce. Z toho dôvodu sa príjazdová cesta sa 
zvyšuje. Poslanci OZ sa dohodli, že je potrebné hľadať možnosti aby sa daná situácia 
vyriešila.

6. Záver

Starosta obce sa poďakoval za účasť všetkým a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala: Csomaová Alžbeta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Kajla Ján:............................................

Balog Zoltán: ............................................


