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UZNESENIE č. 32/2018
Poslanci OZ

schvaľujú
program zasadnutia ako bol doručený k 27.4.2018
Hlasovanie

Za 0

proti 4

zdržal sa 0

neprítomní 1
Martina Brejčáková

UZNESENIE č. 33/2018
Poslanci OZ

schvaľujú
program zasadnutia tak, ako bol prednesený starostom obce v úvode zasadnutia

Hlasovanie

Za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Martina Brejčáková

UZNESENIE č. 34/2018
Poslanci OZ

schvaľujú
34 A overovateľov : Jarmilu Matiščíkovú, Jaroslavu Triščovú
34 B návrhovú komisiu : Ing. Jozefa Bogačeviča
34 C zapisovateľku : Martu Kokoruďovú
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Martina Brejčáková

UZNESENIE č. 35/2018
35 A
Poslanci OZ

schvaľujú
zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Vojkovce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Martina Brejčáková
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35 B
Poslanci OZ

súhlasia
s menovaním do funkcie veliteľa hasičskej jednotky DHZO Vojkovce podľa predloženého
návrhu ( príloha č. 1 je súčasťou zápisnice ) na obdobie 2018 – 2023.
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Martina Brejčáková

35 C
Poslanci OZ

súhlasia
s menovaním hasičskej jednotky DHZO Vojkovce v zložení :
Veliteľ : Martin Legát
Strojník : Marek Čurila
Hasiči : M. Kollarik, Ing. P. Vilkovský, A. Kollarik, R. Onderčin, J. Kandrik, R. Čisár ml., A.
Salanci, M. Adam
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Martina Brejčáková

UZNESENIE č. 36/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
návrh VZN č. 3/2018 o zriadení a činnosti DHZO Vojkovce

UZNESENIE č. 37/2018
37 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
Zmluvu č. 148530 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
uzatvorenú v zmysle § 51 OZ medzi DPO SR a obcou Vojkovce.

37 B
Poslanci OZ

poverujú
veliteľa DHZO Vojkovce k použitiu a vyúčtovaniu dotácie poskytnutej z prostriedkov DPO SR
pre DHZO Vojkovce v zmysle manuálu predmetnej zmluvy č. 148530
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UZNESENIE č. 38/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
informácie veliteľa DHZO Vojkovce o organizovaní 3. ročníka súťaže „Pohár DHZ“, ktorá sa
uskutoční 9.6.2018, druhá súťaž v poradí konaná 17.6.2018 – obvodová súťaž SNV/GL

UZNESENIE č. 39/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
podnety, sťažnosti a pripomienky občanov, poslancov :
- Výška plotu pri MŠ ( norma 110 cm )
- Rozpadajúci sa plot pri rodinných domoch č. 108 ( Majherová ) a 106 ( Adamová )
- Sťažnosť p. Kollárovej ohľadom riešenia nočného kľudu v čase konania diskotéky
- Pripomienka p. Petrovského ohľadom zbernej nádoby ( staré handry ) na obnosené
šatstvo
- Nefunkčný rozhlas pred rodinným domom č. 89, č. 14 a č. 10
- Častý výpadok internetu na obecnom úrade, nedostatočná kapacita prenosu dát

UZNESENIE č. 40/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 23.03.2018
č. 18 C – splnené
č. 19 B – v realizácii
č. 20 – splnené, č. 21 – splnené, č. 22 – splnené, č. 23 – splnené,
č. 24 – nesplnené, č. 25 – nesplnené,
č. 26 – splnené, č. 27 – splnené, č. 28 – splnené,
č. 30 – splnené, č. 31 - splnené

UZNESENIE č. 41/2018
Poslanci OZ

schvaľujú
zrušenie platnosti uznesení 24 A, 24 B, 24 C, 25 A, 25 B, 25 C
Hlasovanie
za 4
proti 0
zdržal sa 0

neprítomní 1
Martina Brejčáková

Príloha č. 4 zápisnice z riadneho zasadnutia OZ vo Vojkovciach dňa 27.04.2018

UZNESENIE č. 42/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
Návrh o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

UZNESENIE č. 43/2018
43 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
komunitný plán sociálnych služieb obce Vojkovce 2018 – 2022 spolu s prílohami – Zásady
poskytovania finančnej výpomoci

43 B
Poslanci OZ

poverujú
starostu obce, aby zvolal neformálne stretnutie k tematike sociálnych služieb obce Vojkovce,
ktoré budú podkladom pre samotný komunitný plán a predmetné prílohy. Stretnutie sa uskutoční
v priebehu mesiaca máj, tak aby na riadnom zasadnutí OZ boli všetky pripomienky
zakomponované do návrhu a predložené k schváleniu.

UZNESENIE č. 44/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
správu hlavnej kontrolórky z kontroly ŠJ za rok 2017 v obci Vojkovce

UZNESENIE č. 45/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
Návrh prevádzkového poriadku MŠ, ŠJ po aktualizácii, ktorý bude predložený na RÚVZ
v Spišskej Novej Vsi

UZNESENIE č. 46/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
informácie starostu obce súvisiace s obnovou verejného osvetlenia, ktoré bolo aj doplnené na
určitých úsekoch obce.
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UZNESENIE č. 47/2018
47 A
Poslanci OZ

schvaľujú
čerpanie nenávratného finančného príspevku v rámci schválenej stratégie CLLD nasledovne :
Obce Hrišovce, Kolinovce, Oľšavka, Kaľava, Vojkovce, Slatvina, Slovinky a Poráč z opatrení
Programu rozvoja vidieka ( PRV ) :
 Opatrenie 7.2
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie, s celkovým rozpočtom 177 493,38 Eur
 Opatrenie 7.4
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,
s celkovým rozpočtom 194 044,00 Eur.
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Martina Brejčáková

47 B
Poslanci OZ

berú na vedomie
na základe podaných informácií a uznesenia MAS Sľubica, o.z. pre obec Vojkovce v rámci
Opatrenia 7.2 po prerozdelení je výška príspevku 46 000,00 Eur. Túto sumu obec plánuje použiť
na rekonštrukciu, obnovu verejných priestranstiev / zlepšenie vzhľadu obce.

UZNESENIE č. 48/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
prípravu osláv „Dňa matiek“, ktorá sa uskutoční dňa 13.5.2018 o 15.00 hod., a prípravu podujatia
„Vojkovské rusadle, ktoré s uskutočnia dňa 19.5.2018.

UZNESENIE č. 49/2018
49 A
Poslanci OZ

súhlasia
so zaradením Klubu seniorov, ktorý sa bude stretávať v priestoroch bývalého denného stacionára
za podmienok :
a) predložia zápisnicu s ustanovujúcej schôdze, stanovy a štatút
b) zvolený predseda uzatvorí nájomnú zmluvu na priestory bývalého denného stacionára
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c) zvolený predseda na základe preberacieho protokolu preberie zverený majetok daných
priestorov
d) zvolený predseda bude ročne predkladať správu o činnosti Klubu seniorov
e) v prípade nesplnenia podmienok bude činnosť Klubu seniorov pozastavená v priestoroch
bývalého denného stacionára

49 B
Poslanci OZ

berú na vedomie
že v priestoroch bývalého stacionára za účelom realizácie činnosti Klubu seniorov sú v rámci
dobrovoľníckej činnosti UPSVR boli prijaté dve osoby za účelom sociálnych aktivít ako
dobrovoľní sociálni pracovníci.

UZNESENIE č. 50/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
zakúpenie katastrálneho databázového informačného systému INFOKAT Win 2.0 a

poverujú
starostu obce jeho objednaním.

Vo Vojkovciach, 27.04.2018

Rastislav Kolej
starosta obce

