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UZNESENIE č. 13/2018
Poslanci OZ

schvaľujú
program so zmenami :
- Doplnenie programu v bode č. 6 – text : Správa z finančnej kontroly na mieste č. 4/2017
Hlasovanie

za 3

zdržal sa 0

proti 0

neprítomní 2
Jarmila Matiščíková
Zlatica Fritzová

UZNESENIE č. 14/2018
Poslanci OZ

schvaľujú
14 A overovateľov : Ing. Jozefa Bogačeviča, Jaroslavu Triščovú
14 B návrhovú komisiu : Martinu Brejčákovú
14 C zapisovateľku : Martu Kokoruďovú
Hlasovanie

za 3

zdržal sa 0

proti 0

neprítomní 2
Jarmila Matiščíková
Zlatica Fritzová

UZNESENIE č. 15/2018
Príchod : Jarmila Matiščíková o 17:55 hod.
Príchod : Zlatica Fritzová o 18:00 hod.
Poslanci OZ

schválili
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov § 18 v hlasovaní hlavnú
kontrolórku obce Vojkovce PhDr. Markétu Klapáčovú pre funkčné obdobie 6 rokov od
01.03.2018 do 28.02.2024 s nástupom od 01.03.2018.
Zároveň schvaľujú mesačnú odmenu vo výške 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra.
Charakteristika práce, postavenie hlavného kontrolóra a platové podmienky sú v zmysle zákona
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov § 18 c, d, e, f.
Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje zamestnanca obce p. M. Kokoruďovú, aby
vypracovala prac. zmluvu s dohodnutým dňom nástupu 01.03. 2018.
Hlasovanie

za 4

proti 1

/výňatok zo zákona o obecnom zriadení /

zdržal sa 0
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§18c plat hlavného kontrolóra
(1)Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach
a) do 500 obyvateľov
1,15
(2) Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa
určí podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času.
(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.
(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky
30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

UZNESENIE č. 16/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
podnety, sťažnosti a pripomienky občanov, poslancov :
- zle posypanie ciest v obci Vojkovce
- aktivizácia aktivačných prác v obci Vojkovce
- nefunkčné pouličné svetlo pred r. domom F. Kandrika
- prerokovanie žiadosti p. Kandrikovej M. v súvislosti s poskytovaním príspevkov
zamerané na sociálnu oblasť

UZNESENIE č. 17/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 26.01.2018
č. 18/2017 – v realizácii ( regulácia potoka Studenec )
č. 86/2017 – splnené
č. 1 – splnené, č. 2 – splnené, č. 3 – splnené,
č. 4 – v realizácii,
č. 6 – splnené, č. 7 – splnené, č. 8 – splnené,
č. 9 – splnené, č. 10 – v realizácii, č. 11 – v realizácii,
č. 12 – v realizácii
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UZNESENIE č. 18/2018
18 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
ročnú správu hlavnej kontrolórky z Kontrolnej činnosti za rok 2017 v obci Vojkovce

18 B
Poslanci OZ

poverujú
starostu obce o prípravu pre poskytovanie dotácií zo ŠR pre obec Vojkovce

18 C
Poslanci OZ

berú na vedomie
správu z finančnej kontroly na mieste č. 4/2017 zameranú na oblasť dotácií pre príspevkové
organizácie bez právnej subjektivity
Odchod : Zlatica Fritzová o 20:15 hod.

UZNESENIE č. 19/2018
19 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
návrhy možných realizácií zameraných na projekty realizovaných MAS.
- Ing. Jozef Bogačevič predniesol návrh komplexu prírodného amfiteátra, zelenej
oddychovej zóny v centre obce spolu so športovou plochou,
- p. Matiščíková predniesla svoj návrh využitia denného priestoru na kultúrno-športové
využitie,
- starosta obce predniesol svoj uhol pohľadu návrhu projektu využitia daného objektu,
- p. Triščová je za inováciu miestnosti – sály kultúrneho domu,
- p. Klapáčová navrhuje prepojenie rekonštrukcie a skultúrnenie oblasti detského ihriska
a jeho modernizáciou ( novšie preliezky ),
- p. Brejčáková navrhuje smerovať financovanie projektu na modernizáciu kultúrneho
domu ( výmena okien, podlahy ), detské ihrisko ( pod. ihrisko v Kaľave, oplotenie ihriska.
19 B
Poslanci OZ

poverujú
starostu obce, aby v čo najkratšom časovom horizonte oslovil spoločnosti, ktoré by predložili
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návrhy na modernizáciu sály kultúrneho domu, okolia t. j. oplotenie, ozvučenie, osvetlenie,
výsadba zelene a pod. spolu s využitím a prepojenia na detské ihrisko
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Zlatica Fritzová

Vo Vojkovciach, 23.02.2018

Rastislav Kolej
starosta obce

