Zápisnica
napísaná zo zasadnutia OZ Vojka nad Dunajom, ktoré sa uskutočnilo
dňa 03. februára 2011 o 18.00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Vojke nad Dunajom

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Správa o inventarizácii za rok 2010
Schválenie rozpočtu obce na rok 2011
Prejednanie otázok ohľadom nájomných zmlúv v obci
Iné aktuálne otázky
Diskusia
Záver – ukončenie

1. Zahájenie:
Rokovanie OZ zahájil a viedol pán Ing. Donald Álló, starosta obce, (ďalej len starosta
obce) ktorý konštatoval, že na základe prezenčnej listiny boli prítomní všetci poslanci, preto
zasadanie vyhlásil za uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil 2 poslancov:
Gabriela Orossa a Ing.Blažeja Vargu. Za zapisovateľku zápisnice určil pracovníčku OcÚ
Anikó Bernáthovú.
2. Schválenie programu:
Program zasadnutia bol OZ jednohlasne odsúhlasený.
3. Kontrola plnenia uznesení:
Správu predniesol starosta obce, ktorý vo svojej správe konštatoval, že uznesenia
z predošlého zasadania sú plnené, resp. plynulé.
 VZN obce na rok 2011 bol vypracovaný a zverejnený na úradnej tabuli obce ako i na
internetovej stránke obce.
4. Správa o vykonaní inventarizácie za rok 2010
Správu o vykonaní inventarizácie na rok 2010 predviedla pracovníčka OcÚ Anikó
Bernáthová, ktorá konštatovala, že inventarizácia bola vykonaná vo všetkých objektoch
patriace Obci Vojka nad Dunajom. Ďalej oboznámila OZ, že úhrn celkového majetku obce
k 31.12.2010 činí 867.545 EUR.
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5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011
Starosta oboznámil poslancov s rozpočtom obce na rok 2011, do ktorého už boli
zapracované všetky zmeny. Poslanci spoločne prešli všetky položky a rozpočet obce na rok
2011 bol OZ jednohlasne odsúhlasený.
6. Prejednanie otázok ohľadom nájomných zmlúv v obci
Starosta oboznámil OZ, že na obecný úrad boli podané žiadosti na predĺženie nájomných
zmlúv od: Álló Czvedler Eriky na kadernícke práce a od Liptaiovej Anity na predaj potravínrozličného tovaru na ďalších 5 rokov.
 Nájomná zmluva pre Álló Czvedler Eriku bude predĺžená na ďalších 5 rokov.
Nájomné bude činiť 100,- EUR/mesiac. Nájomná zmluva bude vypracovaná a na ďalšom
zasadnutí bude OZ predložená.
 Nájomná zmluva pre Liptaiovú Anitu bude predĺžená na ďalších 5 rokov. Nájomné
bude činiť 166 EUR/mesiac. Nájomná zmluva bude obsahovať aj to, že režijné náklady,
t.j. poplatok za odvoz odpadu, poplatok za elektrinu, poplatok za vodné a stočné musí
hradiť sama. Ďalej bude obsahovať, že údržbu na budove do 500 EUR/jednotlivý prípad
musí hradiť sama. Nájomná zmluva bude vypracovaná a na ďalšom zasadnutí bude OZ
predložená.
 Nájomná zmluva pre Běčáka Františka – Drž-Groš bude vypracovaná s dohodnutými
podmienkami a na ďalšom zasadnutí bude OZ predložená.
 Nájomná zmluva uzatvorená medzi Komposesorátom Vojka a Obcou Vojka nad
Dunajom treba prepracovať, aby účel nájmu bol všeobecný – rozvoj obce.
7. Iné aktuálne otázky
 Na zasadnutí za zúčastnil p.Zoltán Vida, kto spracováva majetkovoprávne záležitosti
ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností patriace Obci Vojka nad
Dunajom. Oboznámil OZ o doterajšej práci a o záležitostiach, ktoré je ešte potrebné
vypátrať a vybaviť. Ďalej oboznámil OZ o možnosti odkúpenia pozemku do
spoluvlastníckeho podielu obce – ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 2183 m2 nachádzajúce sa v kat. úz. Vojka nad Dunajom na LV č. 634 (od p.
Anny Hegedűsovej z Bratislavy).
 Starosta oboznámil OZ, že bude potrebné aktualizovať web-stránku obce
a zverejňovať faktúry, objednávky a zmluvy podpísané po 1.1.2011.
 Starosta oboznámil poslancov o možnej spolupráci s Cezhraničným informačným
a impulzným centrom (CIIC) Podunajské Biskupice. Po preskúmaní ponuky OZ
spoluprácu jednohlasne odsúhlasilo.
 Hlavný kontrolór obce predložil svoj pracovný plán na rok 2011, ktorý bol OZ
jednohlasne odsúhlasený.
 Starosta informoval poslancov, že dňa 11.febuára sa bude konať výročná schôdza
dobrovoľného hasičského zboru, na ktorej sa zúčastní aj delegát z Okresného
hasičského zboru. OZ odsúhlasilo 100,- EUR na reprezentačné.
 OZ navrhlo, aby starosta pozval na pracovné stretnutie p. MUDr. Michala Szalayho,
obvodného lekára a dohodli sa na ďalšom postupe v spolupráci s obcou.
8. Diskusia
 V diskusii vystúpili poslanci so svojimi návrhmi a pripomienkami ohľadom všeobecných
a bežných problémov v obci.
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Schválenie uznesení:
OZ vo Vojke nad Dunajom po prejednaní programových bodov a k ním podaných
pripomienok prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e č. 1/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Vojka nad Dunajom
A. Berie na vedomie a s c h v a ľ u j e :
1.
2.
3.
4.
5.

Program zasadnutia.
Správu o kontrole plnenia uznesení z predošlého zasadnutia.
Správu o vykonaní inventarizácie majetku obce za rok 2010.
Rozpočet obce na rok 2011.
Pre Álló Czvedler Eriku predĺžiť nájomnú zmluvu na kadernícke práce na ďalších 5
rokov.
6. Pre Liptaiovú Anitu predĺžiť nájomnú zmluvu na predaj potravín-rozličného tovaru na
ďalších 5 rokov.
7. Vypracovanie nájomnej zmluvy pre Běčáka Františka - Drž-Groš s dohodnutými
podmienkami
8. Spoluprácu s Cezhraničným informačným a impulzným centrom (CIIC) Podunajské
Biskupice.
9. Pracovný plán hlavného kontrolóra obce na rok 2011
10. Odkúpenie pozemku do spoluvlastníckeho podielu obce – ostatné plochy, zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 2183 m2 nachádzajúce sa v kat. úz. Vojka nad Dunajom
na LV č. 634 (od p. Anny Hegedűsovej z Bratislavy).
11. Pre miestny dobrovoľný hasičský zbor (na výročnú schôdzu) 100,- EUR na
reprezentačné.

B. S ú h l a s í :
1. S pokračovaním v spolupráci s p. Zoltánom Vidom – vysporiadanie majetkovoprávnych záležitostí týkajúcej sa obce.
2. S aktualizáciou WEB-stránky obce.
C. U k l a d á :
1. Starostovi vypracovať nájomné zmluvy pre: Álló Czvedler Eriku, Liptaiovú Anitu
a Františka Běčáka.
2. Starostovi spolupracovať s Cezhraničným informačným a impulzným centrom (CIIC)
Podunajské Biskupice.
3. Starostovi zabezpečiť aktualizáciu WEB-stránky obce.
4. Starostovi pozvať MUDr. Michala Szalayho, obvodného lekára na pracovné stretnutie.
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9. Z á v e r :
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za schválenie navrhnutého uznesenia ako aj
za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
..................................
Gabriel Oross

.................................
Ing. Blažej Varga

Vo Vojke nad Dunajom, 10.februára 2011

Ing. Donald Álló
starosta obce
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Zápisnica
napísaná zo zasadnutia OZ Vojka nad Dunajom, ktoré sa uskutočnilo
dňa 7. apríla 2011 o 18.00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Vojke nad Dunajom

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia
4. Prejednanie otázok ohľadom úspešných a podaných projektov
5. Schválenie príprav na Deň sv.Štefana a na iné podujatia v r. 2011
6. Iné aktuálne otázky
7. Diskusia
8. Záver – ukončenie

1. Zahájenie:
Rokovanie OZ zahájil a viedol pán Ing. Donald Álló, starosta obce, (ďalej len starosta
obce) ktorý konštatoval, že na základe prezenčnej listiny boli prítomní 4 poslanci, preto
zasadanie vyhlásil za uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil 2 poslancov: Ing.
Alexandra Orossa a Kristínu Pajliovú. Za zapisovateľku zápisnice určil pracovníčku OcÚ
Anikó Bernáthovú.
2. Schválenie programu
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne odsúhlasený.
3. Kontrola plnenia uznesení:
Správu predniesol starosta obce, ktorý vo svojej správe konštatoval, že uznesenia
z predošlého zasadania sú plnené, resp. plynulé.
 Starosta informoval poslancov, že nájomné zmluvy pre DRŽ-GROŠ, Liptaiovú Anitu
a Álló Czvedler Eriku boli vypracované, ktoré aj OZ predložil.
Poslanci sa dohodli na nasledovných podmienkach:
- Pre DRŽ-GROŠ: nájomná zmluva bude podpísaná na dobu neurčitú.
- Pre Liptaiovú Anitu: obec musí vyriešiť zápis budovy predajne na Správe katastra.
 Starosta informoval poslancov o pracovnom stretnutí s p. MUDr. Michalom
Szalayom. Na stretnutí sa dohodli, že budú vymenené hodiny na meranie spotreby elektriny –
zvlášť bude pre ordináciu a pre kaderníctvo. Poslanci jednohlasne súhlasili s výmenou hodín
na meranie spotreby elektriny. Ďalej sa rozhodli, že pevná telefónna linka sa i naďalej
necháva v ordinácii.

4. Prejednanie otázok ohľadom úspešných a podaných projektov
Starosta informoval OZ, že obec podala projekt na Úrad vlády SR - na deň sv. Štefana.
Ďalej informoval OZ, že projekt podaný na Ekopolis – Zelené oázy, nebol úspešný.
5. Schválenie príprav na Deň sv. Štefana a iné podujatia na r.2011
Deň sv.Štefana sa tento rok uskutoční dňa 13.augusta na miestnom športovom ihrisku
v spolupráci s Občianskym združením Vajk a miestnou organizáciou Csemadoku. Budú
prejednané prípadné programy a podrobnosti ohľadom organizovania obecného dňa spolu
s predstaviteľmi občianskych združení. Ako i predchádzajúce roky, aj tento rok budú zo strán
občianskych združení zaslané listy súkromným podnikateľom a rôznym subjektom na
sponzorovanie Dňa sv.Štefana.
6. Iné aktuálne otázky
 Predstavitelia spoločnosti AVISEN, s.r.o. Bratislava predniesli OZ svoju ponuku –
vybudovanie penziónu pre seniorov, 15 obytných domov a rekreačného centra v našej obci.
Podmienkou je však kúpa pozemku cca 4 ha v kat.úz. obce Vojka nad Dunajom. Ak sa
spoločnosti podarí kúpiť pozemok, budú i naďalej rokovať s OZ o možnostiach prípadnej
pomoci pre našu obec.
 Predstaviteľ Fórum Inštitútu zo Šamorína predniesol svoju ponuku – spoluprácu
v projekte týkajúcej sa spoznania našej obce a ochrany prírody. Poslanci prešli projekt
a dohodli sa, že aj naša obec sa zúčastní v tomto projekte. Zodpovední poslanci: Pajliová
Kristína a Mgr. Szalay Zoltán.
 Starosta informoval poslancov o projekte firmy Ekostav (výstavba bytoviek).
Oboznámil ich o dohode s predstaviteľom firmy – prípadnej pomoci pri rekonštrukčných
prácach budovy pošty a možných vnútorných prácach v budove MŠ.
 Starosta oboznámil poslancov, že na úrad prichádzajú odvolania proti platobným
výmerom týkajúce sa poplatku na odvoz odpadu. Niektorí majitelia chát sa odvolávajú,
nakoľko netrávia celý rok v rekreačnej chate a tým nevyužívajú celoročne túto službu.
Poslanci sa dohodli, že tým chatárom, ktorí odvolanie hore uvedeným spôsobom odôvodňujú,
bude vypočítaná alikvotná čiastka na obdobie podľa priznania a odvoz tiež bude zabezpečený
len na alikvótne obdobie. Budú musieť nahlásiť potrebu odvozu odpadu aspoň týždeň pred
odvozom, aby bola vedená evidencia o skutočnom odvoze.
 Starosta oboznámil poslancov, že dňa 28.02.2011 bola doručená výzva Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p. Bratislava – o písomné vyzvanie dotknutých obyvateľov
našej obce na odstránenie nepovolených vjazdov a skládok materiálov a odpadov. Termín je
určený do 30.06.2011. Zo strany obce dňa 08.03.2011 boli odoslané doporučenou poštou
výzvy dotknutým obyvateľom, prípadne majiteľom nehnuteľností v blízkosti sekundárnej
hrádze. SVP,š.p. tiež bol o tejto skutočnosti oboznámený listom.
 Starosta oboznámil OZ, že bude potrebná oprava na nákladnom aute Avia patriace obci.
Poslanci jednohlasne súhlasili, aby v blízkej budúcnosti bola vykonaná oprava na nákladnom
aute.
 Správu hlavného kontrolóra predniesol p. Rublik, kto vo svojej správe konštatoval, že je
potrebné zaslať výzvy tým osobám, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti, prípadne
poplatok za odvoz odpadu alebo poplatok za psa za rok 2010.
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 Starosta oboznámil poslancov, že je potrebné uhradiť členský príspevok na r. 2011 pre
združenie ZMOŽO. Poslanci jednohlasne súhlasili, aby naša obec i naďalej ostala členom
v tomto združení a súhlasili s uhradením členského príspevku na r.2011.
 Starosta oboznámil OZ, že je potrebné kúpiť ručnú kosačku na kosenie trávy na
verejných priestranstvách, prípadne na cintoríne. Poslanci jednohlasne súhlasili s kúpou novej
ručnej kosačky.
 Poslanci jednohlasne odsúhlasili starostovi odmenu za obdobie október 2010 - marec
2011 (6 mes.) 50% z jeho priemernej mesačnej mzdy.
7. Diskusia
 V diskusii vystúpili poslanci so svojimi návrhmi a pripomienkami ohľadom všeobecných
a bežných problémov v obci.
Schválenie uznesení:
OZ vo Vojke nad Dunajom po prejednaní programových bodov a k ním podaných
pripomienok prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e č. 2/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Vojka nad Dunajom
A. Berie na vedomie a s c h v a ľ u j e :
1. Program zasadnutia.
2. Správu o kontrole plnenia uznesení z predošlého zasadnutia.
3. Podpísanie nájomnej zmluvy medzi obcou a DRŽ-GROŠ.
4. Podpísanie nájomnej zmluvy medzi obcou a Álló Czvedler Erikou.
5. Starostovi odmenu za obdobie október 2010 – marec 2011 (6 mes.) 50% z jeho
priemernej mesačnej mzdy.
B. S ú h l a s í :
1. S vyriešením zápisu budovy predajne potravín na Správe katastra.
2. S výmenou meracích hodín na spotrebu elektriny pre ordináciu všeobecného lekára
a pre kaderníctvo.
3. S využívaním pevnej telefónnej linky i naďalej v ordinácii všeobecného lekára.
4. S odkúpením cca 4 ha pozemku od súkromných osôb v katastri našej obce pre
spoločnosť AVISEN, s.r.o. Bratislava - na vybudovanie penziónu pre seniorov, 15
obytných domov a rekreačného centra.
5. So spoluprácou v projekte týkajúcej sa spoznania našej obce.
6. Súhlasí s opravou nákladného auta Avia patriacej obci.
7. S uhradením členského príspevku pre združenie ZMOŽO na r.2011.
8. S kúpou novej ručnej kosačky na kosenie trávy na verejných priestranstvách.
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C. U k l a d á :
1. Starostovi podpísať zmluvu o vyhotovení novej web-stránky obce a taktiež zrušiť
predchádzajúcu zmluvu o technickom zabezpečení web-stránky.

8. Z á v e r :
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za schválenie navrhnutého uznesenia ako aj
za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
..................................
Ing. Alexander Oross

...................................
Kristína Pajliová

Vo Vojke nad Dunajom, 14.04.2011

Ing. Donald Álló
starosta obce
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Zápisnica
napísaná z mimoriadneho zasadnutia OZ Vojka nad Dunajom, ktoré sa
uskutočnilo dňa 12. apríla 2011 o 18.00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Vojke nad Dunajom

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu
3. Prejednanie otázok ohľadne vyriešenia majetkovoprávnych vzťahov
4. Iné aktuálne otázky
5. Diskusia
6. Záver – ukončenie

1. Zahájenie
Rokovanie OZ zahájil a viedol pán Ing. Donald Álló, starosta obce, (ďalej len starosta
obce) ktorý konštatoval, že na základe prezenčnej listiny boli prítomní 4 poslanci, preto
zasadanie vyhlásil za uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil 2 poslancov: Ing.
Blažeja Vargu a Mgr. Zoltána Szalayho. Za zapisovateľku zápisnice určil pracovníčku OcÚ
Anikó Bernáthovú.
2. Schválenie programu
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne odsúhlasený.
3. Prejednanie otázok ohľadne vyriešenia majetkovoprávnych vzťahov
Starosta oboznámil OZ, že ohľadne vyriešenia majetkovoprávnych vzťahov v obci –
miestne komunikácie – bude potrebné objednať zememeračské práce a geometrický plán na:
oddelenie parciel č. 404/19-20 a určenie vlastníckeho práva p.č. 404/5 v k.ú. Vojka nad
Dunajom.
OZ jednohlasne odsúhlasilo objednanie zememeračských prác a geometrického plánu od
firmy Geoline-DS,s.r.o. – Ing. Gyulai na hore uvedený účel.
4. Iné aktuálne otázky
 Starosta oboznámil OZ o investičnom zámere spoločnosti AVISEN, s.r.o., Bratislava:
1. vybudovanie penziónu pre seniorov, ktoré by sa uskutočnilo na pozemku pri hrádzi, kde by
nájomné za pozemok predstavovalo 3,50 eur/m2,
2. vybudovanie 15 ks obytných domov a rekreačného centra na 4 ha pozemku. Spoločnosť
by obci poskytla 20 á pozemku.

OZ prejednalo hore uvedenú ponuku a na záver jednohlasne odsúhlasilo, že podmienkou
kladného záväzného stanoviska obce by bolo nasledovné: vybudovanie max. 15 ks obytných
domov a rekreačného centra by bolo zrealizované na max. 4 ha pozemku s tým, že inžinierske
siete by boli vybudované na vlastné náklady spoločnosti. Ďalej OZ odsúhlasilo, že v prípade
vybudovania penziónu na pozemku obce by nájomné za pozemok predstavovalo 3,50 eur/m2.
3. Diskusia
 V diskusii vystúpili poslanci so svojimi návrhmi a pripomienkami ohľadom všeobecných
a bežných problémov v obci.
Schválenie uznesení:
OZ vo Vojke nad Dunajom po prejednaní programových bodov a k ním podaných
pripomienok prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e č. 3/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Vojka nad Dunajom
A. Berie na vedomie a s c h v a ľ u j e :
1. Program zasadnutia
2. Objednanie zememeračských prác a geometrického plánu od firmy Geoline-DS,s.r.o. –
Ing. Gyulai na oddelenie parciel č. 404/19-20 a určenie vlastníckeho práva p.č. 404/5
v k.ú. Vojka nad Dunajom.
3. Pre spoločnosť AVISEN, s.r.o. Bratislava – vydanie kladného záväzného stanoviska
obce pod podmienkou, že vybudovanie max. 15 ks obytných domov a rekreačného
centra by bolo zrealizované na max. 4 ha pozemku s tým, že inžinierske siete by boli
vybudované na vlastné náklady spoločnosti. V prípade vybudovania penziónu na
pozemku obce by nájomné za pozemok predstavovalo 3,50 eur/m2.
B. U k l a d á :
1. Starostovi objednať zememeračské práce a geometrického plánu od firmy GeolineDS,s.r.o. – Ing. Gyulai na oddelenie parciel č. 404/19-20 a určenie vlastníckeho práva
p.č. 404/5 v k.ú. Vojka nad Dunajom.

6. Z á v e r :
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za schválenie navrhnutého uznesenia ako aj
za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
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Overovatelia:
......................................
Mgr. Zoltán Szalay

.................................
Ing. Blažej Varga

Vo Vojke nad Dunajom, 18.04.2011

Ing. Donald Álló
starosta obce

3

Zápisnica
napísaná zo zasadnutia OZ Vojka nad Dunajom, ktoré sa uskutočnilo
dňa 02. júna 2011 o 18.00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Vojke nad Dunajom

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Zahájenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia
4. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce r. 2010
5. Prejednanie otázok ohľadom letnej turistiky
6. Prípravy na Deň sv.Štefana
7. Informácie ohľadom úspešných a podaných projektov
8. Iné aktuálne otázky
9. Diskusia
10. Záver – ukončenie
1. Zahájenie:
Rokovanie OZ zahájil a viedol pán Ing. Donald Álló, starosta obce, (ďalej len starosta
obce) ktorý konštatoval, že na základe prezenčnej listiny boli prítomní 4 poslanci, preto
zasadanie vyhlásil za uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil 2 poslancov: Ing.
Alexandra Orossa a Mgr. Zoltána Szalayho. Za zapisovateľku zápisnice určil pracovníčku
OcÚ Anikó Bernáthovú.
2. Schválenie programu:
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne odsúhlasený.
3. Kontrola plnenia uznesení:
Správu predniesol starosta obce, ktorý vo svojej správe konštatoval, že uznesenia
z predošlého zasadania sú plnené, resp. plynulé.
 Starosta informoval OZ, že spoločne s advokátom obce sú prerokované všetky získané
informácie od investora ohľadom vybudovania domu pre seniorov a obytných domov
v k.ú. našej obce.
 Zmluva o vyhotovení novej web-stránky obce bola podpísaná dňa 19.04.2011
a predchádzajúca zmluva o technickom zabezpečení bola zrušená.
4. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce na r. 2010
Správu predniesol hlavný kontrolór obce, p. Rublik. Záverečný účet obce na rok 2010 bol
OZ jednohlasne odsúhlasený, OZ súhlasí bez výhrad. Ďalej p. Rublik vo svojom stanovisku
odporučil záverečný účet obce za rok 2010 preveriť audítorom.
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5. Prejednanie otázok ohľadom letnej turistiky
Starosta vo svojej správe konštatoval, že počas letného obdobia sa plánuje viac podujatí
na miestnom športovom ihrisku (Deň detí, Deň sv.Štefana, Deň seniorov, tanečné zábavy)
a preto treba sústrediť viac pozornosti na dodržiavanie bezpečnostných opatrení v obci.
Ďalej oboznámil poslancov, že kosenie trávy na verejných priestranstvách v obci je
plynulo vykonávané traktorovou kosačkou ako i ručnými kosačkami.
6. Prípravy na Deň sv.Štefana
Deň sv.Štefana sa tento rok uskutoční dňa 13.augusta na miestnom športovom ihrisku
v spolupráci s Občianskym združením Vajk a miestnou organizáciou Csemadoku. Poslanci
prejednali prípadný program a podrobnosti ohľadom organizovania obecného dňa. Ako
i predchádzajúce roky, aj tento rok budú zo strán občianskych združení zaslané listy
súkromným podnikateľom a rôznym subjektom na sponzorovanie Dňa sv.Štefana.
Ďalej oboznámil poslancov, že tento rok Deň detí sa uskutoční dňa 4. júna na miestnom
športovom ihrisku, ktorý bude organizovaný miestnou organizáciou Csemadoku spoločne so
samosprávou obce.
7. Informácie ohľadom úspešných a podaných projektov
Starosta informoval OZ o ďalších možnostiach na podávanie projektov v rámci združenia
Agroprameň.
8. Iné aktuálne otázky
 Na obecný úrad bola doručená žiadosť od Álló Czvedler Eriky ohľadom odpustenia
platenia nájomného (miestnosť kaderníctvo) na obdobie od septembra 2011 do januára 2012,
nakoľko v danom období bude na MD. OZ jednohlasne súhlasilo so žiadosťou na hore
uvedené obdobie.
 Ďalšia žiadosť bola doručená od Dagmar Cifrovej, ohľadom odkladu uhradenia dane
z nehnuteľností na r.2011 do času vkladu novej výmery pozemkov v ich vlastníctve. OZ
jednohlasne súhlasilo s odkladom uhradenia dane v hore uvedenom termíne.
 Na zasadnutí za zúčastnila p. Anita Liptaiová, kto prenajíma od obce budovu na predajňu
potravín. Požiadala OZ, aby bola opravená strecha budovy, nakoľko zateká do budovy.
Dohodlo sa na niektorých podmienkach, ktoré budú naformulované do nájomnej zmluvy
s tým, že p. Liptaiová pripraví návrh nájomnej zmluvy a na ďalšom zasadnutí bude
prejednaný.
 Starosta informoval OZ, že dňa 26. mája obec obdržala oznámenie od Správy katastra
Dunajská Streda, že podľa vládou SR schváleného harmonogramu bola uzatvorená zmluva
o dielo na zostavenie a vyhotovenie Registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych
vzťahov k ním. Bolo potrebné do komisie ROEP navrhnúť dvoch členov z obce. Návrh bol
odoslaný, boli navrhnuté osoby: Ing. Donald Álló a Bc. Andrea Szűcsová.
 Starosta oboznámil OZ, že Žitnoostrovské osvetové stredisko v spolupráci o obecnými
úradmi Vojka nad Dunajom a Dobrohošť, základnými školami Dobrohošť a Blatná na
Ostrove usporiadajú dňa 15.júna v kultúrnom dome v Dobrohošti oslavu Medzinárodného dňa
Dunaja, kde sa zúčastnia aj škôlkári z našej obce. Obec bola požiadaná o príspevok na túto
oslavu. OZ schválilo príspevok v hodnote 60 eur.
 Ďalej starosta oboznámil OZ, že budú uskutočnené rybárske preteky v Gabčíkove. OZ
schválilo príspevok v hodnote 50 eur.
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 OZ boli predložené cenové ponuky od dvoch firiem na odvoz TKO. OZ sa jednohlasne
rozhodlo, že obec bude naďalej využívať služby Združenia podnikateľov Gulázsi.
 Starosta navrhol OZ, aby bol zriadený kamerový systém na zberný dvor vedľa cintorína.
OZ sa dohodlo, že bude potrebné vyžiadať cenové ponuky od 3-4 firiem a na ďalšom postupe
sa dohodne podľa podaných cenových ponúk.
 Hlavný kontrolór obce oboznámil OZ, že do konca júna je potrebné odsúhlasiť plat
starostu na jeden rok s účinnosťou od 01.06.2011, ktorý bude možný zmeniť po roku. Od hore
uvedeného dátumu starostom obcí OZ nemôže schvaľovať žiadnu prémiu. OZ jednohlasne
odsúhlasilo, že s účinnosťou od 01.06.2011 bude mať starosta obce mesačnú tarifnú mzdu v
hodnote 1.496,55 eur na jeden rok a pracovný úväzok je 75%.
 Starosta predložil OZ zmluvu o poskytnutí právnych služieb, ktorá bude uzatvorená medzi
obcou a advokátskou kanceláriou Legal Cases s.r.o., Dunajská Streda v zastúpení JUDr.
Ingrid Gyökeresovou a zvlášť medzi obcou a advokátskou kanceláriou JUDr. Marian Zányi
Dunajská Streda. Poslanci preštudovali zmluvu, jednohlasne súhlasili s obsahom a súhlasili
s podpísaním tejto zmluvy.
 Starosta oboznámil OZ, že od 01.07.2011 bude mať povinnosť obec zabezpečovať odvoz
komunálneho odpadu z rekreačnej zóny Vojkanské jazero, nakoľko správa, ktorá to
zabezpečovala, je nefunkčná. Poslanci jednohlasne odsúhlasili jednorázový poplatok za odvoz
komunálneho odpadu 30,- eur/rok/rekreačná chata.
9. Diskusia
 V diskusii vystúpili poslanci so svojimi návrhmi a pripomienkami ohľadom všeobecných
a bežných problémov v obci.
Schválenie uznesení:
OZ vo Vojke nad Dunajom po prejednaní programových bodov a k ním podaných
pripomienok prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e č. 4 /2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Vojka nad Dunajom
A. Berie na vedomie a s c h v a ľ u j e :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program zasadnutia.
Správu o kontrole plnenia uznesení z predošlého zasadnutia.
Záverečný účet obce na rok 2010.
Uskutočnenie Dňa sv.Štefana dňa 13. augusta 2011 na miestnom športovom ihrisku.
Uskutočnenie Dňa detí 4.júna.
Žiadosť od p. Álló Czvedler Eriky ohľadom odpustenia platenia nájomného (miestnosť
kaderníctvo) na obdobie od septembra 2011 do januára 2012.
7. Žiadosť od p. Dagmar Cifrovej ohľadom odkladu uhradenia dane z nehnuteľností na
r.2011 do času vkladu novej výmery pozemkov v ich vlastníctve.
8. Príspevok v hodnote 60,- eur na oslavu Medzinárodného dňa Dunaja v Dobrohošti.
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9. Príspevok v hodnote 50,- eur na rybárske preteky v Gabčíkove.
10. Využívanie služieb – odvoz TKO - Združením podnikateľov Gulázsi.
11. Starostovi obce mesačnú tarifnú mzdu v hodnote 1.496,55 eur s účinnosťou od
01.06.2011 na jeden rok a pracovný úväzok je 75%.
12. Obsah zmluvy o poskytnutí právnych služieb, ktorá bude uzatvorená medzi obcou
a advokátskou kanceláriou Legal Cases s.r.o., Dunajská Streda v zastúpení JUDr.
Ingrid Gyökeresovou a zvlášť medzi obcou a advokátskou kanceláriou JUDr. Marian
Zányi, Dunajská Streda a taktiež schvaľuje podpísanie tejto zmluvy.
13. Jednorázový poplatok za odvoz komunálneho odpadu 30,- eur/rok/reakreačná chata.
B. U k l a d á :
1. Starostovi objednať preverenie záverečného účtu obce na rok 2010 audítorom.
2. Vyžiadať od rôznych firiem cenové ponuky na zriadenie kamerového systému na
zberný dvor vedľa cintorína.

10. Z á v e r :
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za schválenie navrhnutého uznesenia ako aj
za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
....................................
Ing. Alexander Oross

..................................
Mgr. Zoltán Szalay

Vo Vojke nad Dunajom, 09.júna 2011

Ing. Donald Álló
starosta obce
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Zápisnica
napísaná z mimoriadneho zasadnutia OZ Vojka nad Dunajom, ktoré sa
uskutočnilo dňa 10. augusta 2011 o 17.00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Vojke nad Dunajom

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu
3. Pohovor – na prijatie do pracovného pomeru administratívnej
pracovníčky
4. Diskusia
5. Záver – ukončenie

1. Zahájenie
Rokovanie OZ zahájil a viedol pán Ing. Donald Álló, starosta obce, (ďalej len starosta
obce) ktorý konštatoval, že na základe prezenčnej listiny boli prítomní 3 poslanci, preto
zasadanie vyhlásil za uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil 2 poslancov: Ing.
Blažeja Vargu a Kristínu Pajliovú. Za zapisovateľku zápisnice určil pracovníčku OcÚ Anikó
Bernáthovú.
2. Schválenie programu
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne odsúhlasený.
3. Prejednanie otázok ohľadne usporiadania dňa sv.Štefana
Starosta s poslancami prejednali program dňa a podrobnosti ohľadne organizovania
obecného dňa. Starosta požiadal poslancov o spoluprácu a pomoc pri zorganizovaní celého
dňa. Oboznámil poslancov, že príchod hostí z družobnej obce Lesenceistvánd bude okolo 12ej hodiny a v areáli športového ihriska im bude poskytnutý obed. Požiadal poslancov, aby boli
prítomní pri ich privítaní.
4. Diskusia
 V diskusii vystúpili poslanci so svojimi návrhmi a pripomienkami ohľadom všeobecných
a bežných problémov v obci.
Schválenie uznesení:

OZ vo Vojke nad Dunajom po prejednaní programových bodov a k ním podaných
pripomienok prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e č. 5/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Vojka nad Dunajom
A. Berie na vedomie a s c h v a ľ u j e :
1. Program zasadnutia
B. U k l a d á :
1. Starostovi a poslancom spolupracovať pri zorganizovaní dňa sv.Štefana.

5. Z á v e r :
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za schválenie navrhnutého uznesenia ako aj
za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
......................................
Kristína Pajliová

.................................
Ing. Blažej Varga

Vo Vojke nad Dunajom, 12.08.2011

Ing. Donald Álló
starosta obce
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Zápisnica
napísaná z plánovaného zasadnutia OZ Vojka nad Dunajom, ktoré sa
uskutočnilo dňa 07. septembra 2011 o 18.00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Vojke nad Dunajom

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2011
Informácie ohľadom úspešných a podaných projektov
Vyhodnotenie dňa sv. Štefana
Iné aktuálne otázky
Diskusia
Záver – ukončenie

1. Zahájenie
Rokovanie OZ zahájil a viedol pán Ing. Donald Álló, starosta obce, (ďalej len starosta
obce) ktorý konštatoval, že na základe prezenčnej listiny boli prítomní 4 poslanci, preto
zasadanie vyhlásil za uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil 2 poslancov:
Kristínu Pajliovú a Mgr. Zoltána Szalayho. Za zapisovateľku zápisnice určil pracovníčku
OcÚ Anikó Bernáthovú.
2. Schválenie programu
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne odsúhlasený.
3. Kontrola plnenia uznesení
Správu predniesol starosta obce, ktorý vo svojej správe konštatoval, že uznesenia
z predošlého zasadania sú plnené, resp. plynulé.
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2011
Správu predniesol hlavný kontrolór obce, p. Rublik.
5. Informácie ohľadom úspešných a podaných projektov
 Starosta informoval OZ o ďalších možnostiach na podávanie žiadostí v rámci
združenia MAS Agroprameň. Boli by podané žiadosti na:
- 1. etapa: rekonštrukcia miestnych chodníkov
- 2. etapa: rekonštrukcia miestnych ciest.
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OZ jednohlasne odsúhlasilo podanie žiadostí na hore uvedené účely a na vyhotovenie
projektov.
 Starosta oboznámil OZ, že projekt podaný na rekonštrukciu verejného osvetlenia
(podaný v roku 2010) ešte stále nie je vyhodnotený.
 Starosta navrhol, že ak by bola vypísaná výzva v rámci Environmentálneho fondu na
ochranu územia obce Vojka nad Dunajom pred vnútornými vodami, obec by podala
žiadosť na nákup motorového čerpadla, príslušenstva k čerpadlu a techniky na prevoz
čerpadla (malotraktor).
OZ jednohlasne odsúhlasilo, že ak bude vypísaná výzva v rámci Environmentálneho
fondu, obec podá žiadosť na kúpu hore uvedenej techniky.
6. Vyhodnotenie dňa sv.Štefana
Starosta oboznámil poslancov s výdavkami na Deň Svätého Štefana a skonštatoval, že
akcia prebehla úspešne.
7. Iné aktuálne otázky
 Na zasadnutie bol pozvaný p. Vida, ktorý je poverený na vybavovanie záležitostí ohľadne
vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov v obci. Predniesol svoju správu o doterajšej
vykonanej práci. Konštatoval, že je možnosť odkúpenia pozemku pod športovým areálom do
spoluvlastníckeho podielu obce – ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria vo výmere
1.587 m2, nachádzajúce sa v kat.úz. Vojka nad Dunajom na LV č. 792 - od p. Ľudovíta
Szelleho z Dunajskej Stredy. OZ prerokovalo otázky ohľadne odkúpenia tohto pozemku
a jednohlasne odsúhlasilo s kúpou za celkovú cenu 200,- eur.
Ďalej pán Vida informoval OZ, že je možnosť odkúpenia pozemkov vo výmere 2.183
m2 (spoluvlastnícky podiel 1/8), nachádzajúce za na LV č. 634 – od p. Anny Hegedűsovej
z Bratislavy. OZ jednohlasne odsúhlasilo odkúpenie pozemkov za celkovú cenu 214,82 eur.
Ďalej pán Vida oboznámil OZ, že je možnosť odkúpenia ďalšieho pozemku vo výmere
1.824 m2 – ostatné plochy v k.ú. Kyselica. Ide o dodatočne nájdený majetok po neb.
J.Szallerovi, ktorý zanechal závet vo forme notárskej zápisnice a za svojich dedičov označil
J.Makkiovú a Ferdinanda Makkiho. Navrhol, aby medzi dedičmi a obcou bola uzavretá
zmluva o uzavretí budúcej zmluvy. OZ tento návrh prediskutovalo a jednohlasne súhlasilo
s odkúpením hore uvedeného pozemku. Dohodnutá cena je: 0,30 eur/m2. Dohodlo sa, že bude
vypracovaná zmluva o uzavretí budúcej zmluve, ktorú starosta predloží OZ na schválenie.
OZ jednohlasne odsúhlasilo pokračovanie v spolupráci s p. Zoltánom Vidom ohľadne
vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov týkajúcej sa obce.
 Starosta navrhol OZ, že by bolo potrebné vyhotoviť geometrického plánu na pozemok pod
budovou Potravín parc.č. 360/2 v k.ú. Vojka nad Dunajom, ktorú prenajíma p. A.Liptaiová.
OZ jednohlasne odsúhlasilo objednanie geometrického plánu na hore uvedený pozemok.
 Starosta informoval OZ, že na zriadenie kamerového systému na zberný dvor vedľa
cintorína boli doručené 3 cenové ponuky od firiem. OZ jednohlasne odsúhlasilo, že ak
v budúcnosti bude zrealizované zriadenie kamerového systému, tak zmluva o dielo bude
podpísaná s firmou CAT Systems, Baka na základe ich cenovej ponuky.
 Starosta oboznámil OZ o ďalšom rokovaní so spoločnosťou AVISEN, s.r.o. Bratislava
ohľadne vybudovania obytných domov a rekreačného strediska. Z ich strany bol podaný
návrh na vybudovanie 17 ks obytných domov s tým, že obci investor poskytne finančný dar
v hodnote 120.000,- eur, ktorý bude aj zábezpekou. Ďalej OZ jednohlasne odsúhlasilo, že
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investor bude povinný obci poskytnúť 3 parcely (stavebný pozemok) vo výmere 24 árov.
Dohodlo sa, že investor na vlastné náklady dá vypracovať návrh zmluvy s hore uvedenými
podmienkami, ktorý predloží OZ. Starosta i naďalej bude rokovať s investorom v hore
uvedenej záležitosti a ďalšie postupy prerokuje s OZ. Ďalej sa dohodlo, že obec musí
vysporiadať majetkovoprávne vzťahy na miestne komunikácie pri cintoríne.
 Starosta informoval OZ, že obec obdržala výzvu na uhradenie exekútorských trov od
Advokátskej kancelárie JUDr. R. Vargu, Dun.Streda. Po preskúmaní a prejednaní tejto
záležitosti s JUDr. Vargom je obec povinná uhradiť hore uvedené exekútorské trovy ešte
týkajúcej sa zadĺženia obce (bývalého obecného podniku). OZ jednohlasne odsúhlasilo
uhradenie týchto exekútorských trov.
 Starosta navrhol, aby web stránka obce bola doplnená potrebnými príspevkami a údajmi
týkajúcej sa obce. Zodpovedný za túto úlohu je poslanec Mgr. Zoltán Szalay.
 Poslanec Mgr. Zoltán Szalay navrhol, aby podľa možnosti boli spísané zápisnice zo
zasadnutí OZ aj v maďarskom jazyku.
 Starosta navrhol, aby na ďalšie zasadnutie OZ boli pozvaní predstavitelia Komposesorátu
Vojka, ohľadne podpísania novej dohody týkajúcej sa pozemkoch v rekreačnej zóne
Vojkanské jazero. OZ jednohlasne súhlasilo s tým.
8. Diskusia
 V diskusii vystúpili poslanci so svojimi návrhmi a pripomienkami ohľadom všeobecných
a bežných problémov v obci.
Schválenie uznesení:
OZ vo Vojke nad Dunajom po prejednaní programových bodov a k ním podaných
pripomienok prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e č. 6 /2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Vojka nad Dunajom
A. Berie na vedomie a s c h v a ľ u j e :
1.
2.
3.
4.
5.

Program zasadnutia.
Správu o kontrole plnenia uznesení z predošlého zasadnutia.
Správu o vyhodnotení plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2011.
Podávanie žiadostí v rámci združenia MAS Agroprameň na:
1. etapa: rekonštrukcia miestnych chodníkov
2. etapa: rekonštrukcia miestnych ciest a na vyhotovenie projektov na tieto akcie.
Kúpu podielového spoluvlastníctva od Ľudovíta Szelleho, Dun.Streda týkajúceho sa
ostatných plôch a zastavaných plôch a nádvorí nachádzajúce sa v kat.úz.Vojka nad
Dunajom zapísaných na LV č. 792 v celkovej výmere 1.587 m2 za celkovú hodnotu
200,- eur. Ďalej schvaľuje vypracovanie kúpnej zmluvy a jej následné podpísanie.
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6. Odkúpenie pozemkov od p. Anny Hegedűsovej z Bratislavy za celkovú cenu 21,82
eur. Ďalej schvaľuje vypracovanie kúpnej zmluvy a jej následné podpísanie.
7. Odkúpenie pozemku (dodatočne nájdeného) vo výmere 1.824 m2 – ostatné plochy
v k.ú. Kyselica po neb. J.Szallerovi.
8. Vyhotovenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s dedičmi J. Makkiovou
a Fardinandom Makkim, Horná Potôň a jednak aj cenu pozemku: 0,30 eur/m2.
9. Naďalej rokovať so spoločnosťou AVISEN, s.r.o. ohľadne vybudovania obytných
domov a rekreačného strediska v k.ú. Vojka nad Dunajom.
10. Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov na miestne komunikácie pri cintoríne.
11. Uhradenie exekútorských trov pre Advokátsku kanceláriu JUDr. R. Vargu, Dun.Streda
týkajúcej sa bývalého obecného podniku.
B. S ú h l a s í :
1. S pokračovaním v spolupráci s p. Zoltánom Vidom ohľadne vysporiadania
majetkovoprávnych vzťahov týkajúcej sa obce.
2. S objednaním geometrického plánu na pozemok pod budovou Potravín, ktorú
prenajíma p. A.Liptaiová.
3. Ak v budúcnosti bude zrealizované zriadenie kamerového systému pri cintoríne, tak
zmluva o dielo bude podpísaná s firmou CAT Systems, Baka na základe ich cenovej
ponuky.
4. S doplnením web stránky obce potrebnými príspevkami a údajmi týkajúcej sa obce.
5. So spísaním zápisníc zo zasadnutí OZ aj v maďarskom jazyku.
6. S pozvaním predstaviteľov Komposesorátu Vojka na ďalšie zasadnutie OZ ohľadne
podpísania novej dohody týkajúcej sa pozemkoch v rekreačnej zóne Vojkanské jazero.
C. U k l a d á :
1. Starostovi zabezpečiť vyhotovenie projektov na akcie v rámci združenia MAS
Agroprameň:
1. etapa: rekonštrukcia miestnych chodníkov
2. etapa: rekonštrukcia miestnych ciest.
2. Starostovi zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy a jej následné podpísanie na
odkúpenie pozemku– Ľudovít Szelle.
3. Starostovi zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy a jej následné podpísanie na
odkúpenie pozemkov– Anna Hegedűsová.
4. Starostovi zabezpečiť vyhotovenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na kúpu
pozemku - dedičia J. Makkiová a Fardinand Makki.
5. Starostovi naďalej rokovať so spoločnosťou AVISEN, s.r.o. ohľadne vybudovania
obytných domov a rekreačného strediska v k.ú. Vojka nad Dunajom.
6. Starostovi rokovať s advokátom obce JUDr. Pollákom ohľadne vysporiadania
majetkovoprávnych vzťahov na miestne komunikácie pri cintoríne.
7. Starostovi zabezpečiť uhradenie exekútorských trov pre Advokátsku kanceláriu JUDr.
R. Vargu, Dun.Streda týkajúcej sa bývalého obecného podniku.
8. Starostovi objednať vyhotovenie geometrického plánu na pozemok pod budovou
Potravín, ktorú prenajíma p. A.Liptaiová.
9. Poslancovi Mgr. Zoltánovi Szalaymu doplniť web stránku obce potrebnými
príspevkami a údajmi týkajúcej sa obce.
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10. Starostovi pozvať predstaviteľov Komposesorátu Vojka na ďalšie zasadnutie OZ
ohľadne podpísania novej dohody týkajúcej sa pozemkoch v rekreačnej zóne
Vojkanské jazero.

9. Z á v e r :
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za schválenie navrhnutého uznesenia ako aj
za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
....................................
Kristína Pajliová

..................................
Mgr. Zoltán Szalay

Vo Vojke nad Dunajom, 14.septembra 2011

Ing. Donald Álló
starosta obce
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Zápisnica
napísaná z plánovaného zasadnutia OZ Vojka nad Dunajom, ktoré sa
uskutočnilo dňa 19. októbra 2011 o 18.00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Vojke nad Dunajom

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prejednanie otázok ohľadne projektov
5. Správa o službách v obci
6. Prejednanie otázok ohľadne VZN obce na rok 2012
7. Iné aktuálne otázky
8. Diskusia
9. Záver – ukončenie

1. Zahájenie
Rokovanie OZ zahájil a viedol pán Ing. Donald Álló, starosta obce, (ďalej len starosta
obce) ktorý konštatoval, že na základe prezenčnej listiny boli prítomní 4 poslanci, preto
zasadanie vyhlásil za uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil 2 poslancov: Ing.
Blažeja Vargu a Gabriela Orossa. Za zapisovateľku zápisnice určil pracovníčku OcÚ Anikó
Bernáthovú.
2. Schválenie programu
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne odsúhlasený.
3. Kontrola plnenia uznesení
Správu predniesol starosta obce, ktorý vo svojej správe konštatoval, že uznesenia
z predošlého zasadania sú plnené, resp. plynulé.
4. Prejednanie otázok ohľadne projektov
Starosta oboznámil OZ, že je možnosť podať žiadosť o poskytnutie podpory formou
dotácie na rok 2012 z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnova dediny. Termín je
do 30.10.2011. Poslanci prejednali túto možnosť a dohodlo sa, že žiadosť bude podaná na
obnovu verejných priestranstiev v centrálnej časti obce (rekonštrukcia chodníka pred budovou
pošty, výsadba drevín, atď.).

5. Správa o službách v obci
Starosta vo svojej správe konštatoval, že počas letného obdobia boli uskutočnené rôzne
podujatia pre obyvateľov obce na miestnom futbalovom ihrisku (Deň detí, Deň seniorov,
Disco zábava). Ďalej oboznámil poslancov, že kosenie trávy na verejných priestranstvách
v obci, na futbalovom ihrisku a na cintoríne sa uskutočňuje plynule a podľa potreby.
6. Prejednanie otázok ohľadne VZN obce na rok 2012
OZ sa dohodlo, že VZN obce na rok 2012 budú preberať a prerokovávať na najbližšom
zasadnutí OZ. Nakoľko nastala legislatívna zmena v predmetnej veci, dovtedy každý poslanec
pripraví svoje návrhy alebo prípadné zmeny týkajúce sa platenia daní a poplatkov v obci.
7. Iné aktuálne otázky
 Na zasadnutí sa zúčastnil p. A. Bitterea, podpredseda Komposesorátu-Vojka. Vo
svojom vystúpení konštatoval, že v rekreačnej zóne Vojkanské jazero je plánované vytvorenie
280 stavebných pozemkov pre klientov. Zatiaľ 82 klientov prevzal povinnosť platiť obci daň
z nehnuteľností. Za ostatné pozemky má povinnosť platiť CRESCO Water park,s.r.o.,
nakoľko je vydané stavebné povolenie na celú lokalitu.
Starosta navrhol, aby:
1. nájomná zmluva č. 1/0607/O-K podpísaná medzi obcou a členmi KomposesorátuVojka zo dňa 15.06.2007 a
2. dohoda č. 1/0607/K-O podpísaná medzi obcou a členmi Komposesorátu-Vojka zo dňa
15.06.2007
boli zrušené.
OZ prejednalo hore uvedený návrh a jednohlasne odsúhlasilo, aby nájomná zmluva
a dohoda boli zrušené. Ďalej sa dohodlo, že v spolupráci v daňovej úľave s KomposesorátomVojka i naďalej budú pokračovať.
 Starosta oboznámil OZ, že zamestnankyňa OcÚ p. Agneša Szűcsová podala žiadosť
o rozviazanie pracovného pomeru s dohodou ku dňu 31.12.2011. Toho času už čerpá svoju
riadnu dovolenku, preto je potrebné prijať novú administratívnu pracovníčku. Zatiaľ sú
podané dve žiadosti na prijatie do pracovného pomeru. Dohodlo sa, že 27.10.2011 o 18.00 sa
uskutoční pohovor s dvoma uchádzačmi, kde budú prítomní aj poslanci.
 Starosta informoval OZ o žiadosti obyvateľa obce Gy.Hideghétyho, že približne
v mesiaci február 2012 by chcel usporiadať hudobný kultúrny program v zasadačke obecného
úradu pri príležitosti jeho životného jubilea. Prosí OZ o finančnú podporu na toto podujatie.
OZ prejednalo hore uvedenú žiadosť a jednohlasne odsúhlasilo finančnú podporu v hodnote
200,- eur.
8. Diskusia
 V diskusii vystúpili poslanci so svojimi návrhmi a pripomienkami ohľadom všeobecných
a bežných problémov v obci.
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Schválenie uznesení:
OZ vo Vojke nad Dunajom po prejednaní programových bodov a k ním podaných
pripomienok prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e č. 7/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Vojka nad Dunajom
A. Berie na vedomie a s c h v a ľ u j e :
1. Program zasadnutia
2. Podanie žiadosti formou dotácie na Environmentálny fond v rámci Programu obnovu
dediny na obnovu verejných priestranstiev v centrálnej časti obce (rekonštrukcia
chodníka pred budovou pošty, výsadba drevín, atď.).
3. Zrušenie nájomnej zmluvy č. 1/0607/O-K a dohody č. 1/0607/O-K zo dňa 15.06.2007
podpísané medzi členmi Komposesorátu-Vojka a obcou.
4. Finančnú podporu 200,- eur na hudobný kultúrny program pre Gy.Hideghétyho.
B. S ú h l a s í :
1. S ďalšou spoluprácou v daňovej úľave pre Komposesorát-Vojka.
2. S uskutočnením pohovoru s dvoma uchádzačmi na prijatie do pracovného pomeru
administratívnej pracovníčky dňa 27.10.2011 o 18.00.

C. U k l a d á :
1. Starostovi zabezpečiť podanie žiadosti formou dotácie na Environmentálny fond
v rámci Programu obnovu dediny na obnovu verejných priestranstiev v centrálnej časti
obce (rekonštrukcia chodníka pred budovou pošty, výsadba drevín, atď.).
2. Starostovi zaslať pozvánky 2 uchádzačom na pohovor na prijatie do pracovného
pomeru administratívnej pracovníčky.
9. Z á v e r :
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za schválenie navrhnutého uznesenia ako aj
za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
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Overovatelia:
......................................
Gabriel Oross

.................................
Ing. Blažej Varga

Vo Vojke nad Dunajom, 27.10.2011

Ing. Donald Álló
starosta obce
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Zápisnica
napísaná z mimoriadneho zasadnutia OZ Vojka nad Dunajom, ktoré sa
uskutočnilo dňa 27. októbra 2011 o 18.00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Vojke nad Dunajom

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu
3. Pohovor na prijatie do pracovného pomeru administratívnej
pracovníčky
4. Diskusia
5. Záver – ukončenie

1. Zahájenie
Rokovanie OZ zahájil a viedol pán Ing. Donald Álló, starosta obce, (ďalej len starosta
obce) ktorý konštatoval, že na základe prezenčnej listiny boli prítomní 3 poslanci, preto
zasadanie vyhlásil za uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil 2 poslancov: Ing.
Alexandra Orossa a Kristínu Pajliovú. Za zapisovateľku zápisnice určil pracovníčku OcÚ
Anikó Bernáthovú.
2. Schválenie programu
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne odsúhlasený.
3. Pohovor na prijatie do pracovného pomeru administratívnej pracovníčky
Starosta oboznámil OZ, že namiesto zamestnankyne OcÚ p. Agnešy Szűcsovej sú doteraz
podané dve žiadosti na prijatie do pracovného pomeru. Obidve uchádzačky majú trvalý pobyt
v našej obci, sú v rovnakej vekovej kategórii a majú záujem pracovať vo funkcii
administratívnej pracovníčky – matrikárky. Starosta predložil poslancom obidve žiadosti so
životopismi a s ostatnými prílohami.
Najprv bola pozvaná na pohovor prvá uchádzačka Katarína Liptaiová a následne druhá Erika
Švecová. Po pohovoroch poslanci otvorili diskusiu.
4. Diskusia

V diskusii vystúpili poslanci so svojimi názormi a keďže nedošlo k jednoznačnej
dohode, starosta navrhol hlasovanie. Na základe výsledku hlasovania poslancov bude prijatá
Erika Švecová.

Schválenie uznesení:
OZ vo Vojke nad Dunajom po prejednaní programových bodov a k ním podaných
pripomienok prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e č. 8/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Vojka nad Dunajom
A. Berie na vedomie a s c h v a ľ u j e :
1. Program zasadnutia
2. Prijatie do pracovného pomeru administratívnej pracovníčky – matrikárky Eriky
Švecovej.
B. U k l a d á :
1. Starostovi zaslanie písomného oznámenia pre obidve uchádzačky ohľadne výsledku
uznesenia.
5. Z á v e r :
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za schválenie navrhnutého uznesenia ako aj
za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
......................................
Kristína Pajliová

......................................
Ing. Alexander Oross

Vo Vojke nad Dunajom, 31.10.2011

Ing. Donald Álló
starosta obce
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Zápisnica
napísaná z mimoriadneho zasadnutia OZ Vojka nad Dunajom, ktoré sa
uskutočnilo dňa 21. novembra 2011 o 18.00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Vojke nad Dunajom

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu
3. Prejednanie otázok ohľadne VZN obce na rok 2012
4. Iné aktuálne otázky
5. Diskusia
6. Záver – ukončenie

1. Zahájenie
Rokovanie OZ zahájil a viedol pán Ing. Donald Álló, starosta obce, (ďalej len starosta
obce) ktorý konštatoval, že na základe prezenčnej listiny boli prítomní 3 poslanci, preto
zasadanie vyhlásil za uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil 2 poslancov:
Gabriela Orossa a Mgr. Zoltána Szalayho. Za zapisovateľku zápisnice určil pracovníčku OcÚ
Anikó Bernáthovú.
2. Schválenie programu
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne odsúhlasený.
3. Prejednanie otázok ohľadne VZN obce na rok 2012
Starosta navrhol prejednanie Všeobecného záväzného nariadenia obce na rok 2012, ktorý
bude platný od 01.01.2012.
Po prejednaní jednotlivých položiek VZN, OZ navrhlo nasledovné zmeny na rok 2012:
- Daň z pozemkov:
 Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady – ročná sadzba dane sa zvyšuje na 0,60%.
 Trvalé trávne porasty – ročná sadzba dane sa zvyšuje na 1%.
 Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy – ročná sadzba dane sa zvyšuje na
1,25%.
 Ostatné hospodársky využívané vodné plochy – ročná sadzba dane sa zvyšuje na
1,25%.
 Zastavané plochy a nádvoria – ročná sadzba dane sa zvyšuje na 1,25%.
 Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov – ročná sadzba dane sa zvyšuje na
1,25%.
 Stavebné pozemky – ročná sadzba dane sa zvyšuje na 1,25%.

- Daň zo stavieb:
 Za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu (s výnimkou časti obce – rekreačná zóna Jazero Vojka) – 0,10 eur/m2.
 Za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu – 1,32 eur/m2.
 Za stavby samostatne stojacich garáží a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov –
0,20 eur/m2.
 Za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
– 1,32 eur/m2.
- Poplatok za psa – počet psov x 4,- eur.
OZ jednohlasne odsúhlasilo objednanie známok pre psov.
- Daň za užívanie verejných priestranstiev
Platiteľ dane je povinný podať žiadosť na obecný úrad na užívanie verejného
priestranstva, kde uvedie miesto (číslo parcely, lokalitu), presnú výmeru užívanej plochy,
presný dátum začatia a predpokladaný dátum ukončenia užívania verejného priestranstva.
- Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Sadzba poplatku:
- dospelá osoba:
- obyvatelia starší ako 62 rokov:
- deti do 15 rokov:
- chatári, chalupári:
- celoročne neobývané rodinné domy:
- záhradkári:

24,- EUR/rok
16,50- EUR/rok
12,- EUR/rok
33,- EUR/rok
33,- EUR/rok
2,42 EUR/rok/osoba.

- Oslobodenie od dane a zníženie dane podľa §17
Obec poskytuje daňovú úľavu na nehnuteľnosť v rozsahu 50% z celkovej dane pre
občanov s trvalým pobytom vo Vojke nad Dunajom v nasledovných prípadoch:
Stavby na bývanie, garáže, záhrady, zastavané plochy a nádvoria – vo vlastníctve
zdravotne postihnutých občanov (držiteľov karty ŤZP) slúžiace len pre vlastnú potrebu.
VZN obce na rok 2012 v takejto podobe bude vyvesené na úradnej tabuli obce a na
ďalšom zasadnutí obecným zastupiteľstvom bude schválené.
4. Iné aktuálne otázky
 Starosta oboznámil OZ so žiadosťou od p.Artúra Szalayho a manželky, obyvateľov
obce. Žiadajú o odkúpenie pozemku v k.ú. Vojka nad Dunajom vo vlastníctve obce, ktorý
hraničí s jeho pozemkom. Ide o cca 60 m2 pozemku. OZ žiada žiadateľov o vyhotovenie
geometrického plánu, ktorý musí obci predložiť . OZ jednohlasne odsúhlasilo odpredaj
pozemku za primeranú cenu. Návrhom bolo 11,- eur/m2.
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 Starosta oboznámil OZ o ďalšom rokovaní s predstaviteľmi Komposesorátu-Vojka
ohľadne kompenzácie na doteraz poskytnuté daňové úľavy a o budúcej nájomnej
spolupráci. Navrhol, aby boli vypracované zmluvy medzi obcou a pozemkovým
spoločenstvom.
Ako kompenzácia by boli obci poskytnuté pozemky v k.ú. Vojka nad Dunajom č. parc.
349, 351/1, 351/2, 351/3 a 351/4 tak, že by s pozemkami vyhovujúcimi na rozvoj obce sa
disponovalo slobodne a za komunikácie, konkrétne na parc.č. 555/1, 55/2 a 428 by platila
obec nájomné.
OZ jednohlasne odsúhlasilo vypracovanie týchto zmlúv.
5. Diskusia
 V diskusii vystúpili poslanci so svojimi návrhmi a pripomienkami ohľadom všeobecných
a bežných problémov v obci.
Schválenie uznesení:
OZ vo Vojke nad Dunajom po prejednaní programových bodov a k ním podaných
pripomienok prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e č. 9/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Vojka nad Dunajom
A. Berie na vedomie a s c h v a ľ u j e :
1. Program zasadnutia.
2. Vyvesenie prepracovaného VZN obce na rok 2012 na úradnej tabuli
obce a schválenie na ďalšom zasadnutí OZ.
3. Odpredaj cca 60 m2 pozemku pre Artúra Szalayho a manželky za cenu 11,- eur/m2.
B. S ú h l a s í :
1. S vypracovaním zmlúv medzi obcou a Komposesorátom Vojka.
C. U k l a d á :
1. Starostovi zabezpečiť vyvesenie prepracovaného VZN obce na rok 2012 po dobu 15
dní na úradnej tabuli obce.
2. OZ schváliť VZN obce na rok 2012 na budúcom zasadnutí.
3. Starostovi vypracovať zmluvy medzi obcou a Komposesorátom Vojka.
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6. Z á v e r :
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za schválenie navrhnutého uznesenia ako aj
za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
......................................
Gabriel Oross

...................................
Mgr. Zoltán Szalay

Vo Vojke nad Dunajom, 24.11.2011

Ing. Donald Álló
starosta obce
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Zápisnica
napísaná z plánovaného zasadnutia OZ Vojka nad Dunajom, ktoré sa
uskutočnilo dňa 1. decembra 2011 o 18.00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Vojke nad Dunajom

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prejednanie otázok ohľadne VZN obce na rok 2012 a jeho schválenie
5. Informácie ohľadne podaných projektov
6. Iné aktuálne otázky
7. Diskusia
8. Záver – ukončenie

1. Zahájenie
Rokovanie OZ zahájil a viedol pán Ing. Donald Álló, starosta obce, (ďalej len starosta
obce) ktorý konštatoval, že na základe prezenčnej listiny boli prítomní 4 poslanci, preto
zasadanie vyhlásil za uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil 2 poslancov: Ing.
Alexandra Orossa a Kristínu Pajliovú. Za zapisovateľku zápisnice určil pracovníčku OcÚ
Anikó Bernáthovú.
2. Schválenie programu
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne odsúhlasený.
3. Kontrola plnenia uznesení
Správu predniesol starosta obce, ktorý vo svojej správe konštatoval, že uznesenia
z predošlého zasadania sú plnené, resp. plynulé.
4. Prejednanie otázok ohľadne VZN obce na rok 2012 a jeho schválenie
Starosta oboznámil OZ, že ohľadne VZN obce na rok 2012 zo strany obyvateľov obce
neboli podané žiadne pripomienky, preto navrhol jeho schválenie. OZ jednohlasne
odsúhlasilo VZN obce na rok 2012 s nasledovnými zmenami oproti roku 2011:
- Daň z pozemkov:
 Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady – ročná sadzba dane sa zvyšuje na 0,60%.
 Trvalé trávne porasty – ročná sadzba dane sa zvyšuje na 1%.
 Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy – ročná sadzba dane sa zvyšuje na
1,25%.

 Ostatné hospodársky využívané vodné plochy – ročná sadzba dane sa zvyšuje na
1,25%.
 Zastavané plochy a nádvoria – ročná sadzba dane sa zvyšuje na 1,25%.
 Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov – ročná sadzba dane sa zvyšuje na
1,25%.
 Stavebné pozemky – ročná sadzba dane sa zvyšuje na 1,25%.
- Daň zo stavieb:
 Za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu (s výnimkou časti obce – rekreačná zóna Jazero Vojka) – 0,10 eur/m2.
 Za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu – 1,32 eur/m2.
 Za stavby samostatne stojacich garáží a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov –
0,20 eur/m2.
 Za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
– 1,32 eur/m2.
- Poplatok za psa – počet psov x 4,- eur.
OZ jednohlasne odsúhlasilo objednanie známok pre psov.
- Daň za užívanie verejných priestranstiev
Platiteľ dane je povinný podať žiadosť na obecný úrad na užívanie verejného
priestranstva, kde uvedie miesto (číslo parcely, lokalitu), presnú výmeru užívanej plochy,
presný dátum začatia a predpokladaný dátum ukončenia užívania verejného priestranstva.
- Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Sadzba poplatku:
- dospelá osoba:
- obyvatelia starší ako 62 rokov:
- deti do 15 rokov:
- chatári, chalupári:
- celoročne neobývané rodinné domy:
- záhradkári:

24,- EUR/rok
16,50- EUR/rok
12,- EUR/rok
33,- EUR/rok
33,- EUR/rok
2,42 EUR/rok/osoba.

- Oslobodenie od dane a zníženie dane podľa §17
Obec poskytuje daňovú úľavu na nehnuteľnosť v rozsahu 50% z celkovej dane pre
občanov s trvalým pobytom vo Vojke nad Dunajom v nasledovných prípadoch:
Stavby na bývanie, garáže, záhrady, zastavané plochy a nádvoria – vo vlastníctve
zdravotne postihnutých občanov (držiteľov karty ŤZP) slúžiace len pre vlastnú potrebu.
5. Prejednanie otázok ohľadne projektov
 Starosta oboznámil OZ, že na základe výzvy nadácie Ekopolis dňa 30.11.2011 bola
podaná žiadosť o udelenie grantu. Zámerom projektu je starostlivosť o udržiavanie čistoty
verejných priestranstiev v katastri obce. Boli by umiestnené smetné nádoby – kontajnery
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na zachovanie čistoty obce, bola by organizovaná brigáda – čistenie a upratovanie
verejných priestranstiev. Žiadaná suma je 3.050,- eur.
 Ďalej oboznámil OZ, že je možnosť podať žiadosť na Obvodný úrad Trnava
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie
kriminality. OZ jednohlasne odsúhlasilo podanie hore uvedenej žiadosti s názvom:
Elektronický zabezpečovací systém pre obec Vojka nad Dunajom. Žiadaná suma je
9.517,- eur.
6. Iné aktuálne otázky


Starosta informoval OZ, že v rámci MAS Agroprameň s Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou, Bratislava boli podpísané zmluvy na:
- Rekonštrukciu budovy obecného úradu – výška dotácie je 19.308,67 eur bez
DPH.
- Rekonštrukciu technických objektov a výstavba detského ihriska – výška
dotácie je 9.436,18 eur bez DPH.
Taktiež nám boli doručené rozhodnutia o schválení výšky nenávratných finančných
príspevkov.
Ďalej nám bolo doručené oznámenie o korekcii výšky oprávnených výdavkov v rámci
podanej žiadosti s názvom Rekonštrukcia technických objektov a výstavba detského
ihriska. Oplotenie materskej školy a pošty nie je možné uznať ako oprávnený výdavok.


Starosta informoval OZ, že:
- dňa 17.10.2011 bola podpísaná kúpna zmluva medzi obcou a p. Annou
Hegedűsovou na odkúpenie pozemkov (parc.č.: 777/3, 779/3, 779/8, 779/9,
779/11 v celkovej výmere 2.183 m2) v k.ú. Vojka nad Dunajom, v celkovej
hodnote 214,82 eur,
- dňa 19.10.2011 bola podpísaná kúpna zmluva medzi obcou a p. Ľudovítom
Szelle na odkúpenie pozemkov (parc.č.: 777/1, 779/5 v celkovej výmere
1.587 m2) v k.ú. Vojka nad Dunajom, v celkovej hodnote 200,- eur.

Na základe hore uvedených skutočností OZ jednohlasne odsúhlasilo uhradenie kúpnej
ceny týchto pozemkov.
7. Diskusia
 V diskusii vystúpili poslanci so svojimi návrhmi a pripomienkami ohľadom všeobecných
a bežných problémov v obci.
Schválenie uznesení:
OZ vo Vojke nad Dunajom po prejednaní programových bodov a k ním podaných
pripomienok prijalo nasledovné:
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U z n e s e n i e č. 10/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Vojka nad Dunajom
A. Berie na vedomie a s c h v a ľ u j e :
1. Program zasadnutia
2. VZN obce na rok 2012 s nasledovnými zmenami oproti roku 2011:
- Daň z pozemkov:
 Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady – ročná sadzba dane sa zvyšuje na 0,60%.
 Trvalé trávne porasty – ročná sadzba dane sa zvyšuje na 1%.
 Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy – ročná sadzba dane sa zvyšuje na
1,25%.
 Ostatné hospodársky využívané vodné plochy – ročná sadzba dane sa zvyšuje na
1,25%.
 Zastavané plochy a nádvoria – ročná sadzba dane sa zvyšuje na 1,25%.
 Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov – ročná sadzba dane sa zvyšuje na
1,25%.
 Stavebné pozemky – ročná sadzba dane sa zvyšuje na 1,25%.
- Daň zo stavieb:
 Za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu (s výnimkou časti obce – rekreačná zóna Jazero Vojka) – 0,10 eur/m2.
 Za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu – 1,32 eur/m2.
 Za stavby samostatne stojacich garáží a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov –
0,20 eur/m2.
 Za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
– 1,32 eur/m2.
- Poplatok za psa – počet psov x 4,- eur.
OZ jednohlasne odsúhlasilo objednanie známok pre psov.
- Daň za užívanie verejných priestranstiev
Platiteľ dane je povinný podať žiadosť na obecný úrad na užívanie verejného
priestranstva, kde uvedie miesto (číslo parcely, lokalitu), presnú výmeru užívanej plochy,
presný dátum začatia a predpokladaný dátum ukončenia užívania verejného priestranstva.
- Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Sadzba poplatku:
- dospelá osoba:
- obyvatelia starší ako 62 rokov:
- deti do 15 rokov:
- chatári, chalupári:
- celoročne neobývané rodinné domy:

24,- EUR/rok
16,50- EUR/rok
12,- EUR/rok
33,- EUR/rok
33,- EUR/rok
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- záhradkári:

2,42 EUR/rok/osoba.

- Oslobodenie od dane a zníženie dane podľa §17
Obec poskytuje daňovú úľavu na nehnuteľnosť v rozsahu 50% z celkovej dane pre
občanov s trvalým pobytom vo Vojke nad Dunajom v nasledovných prípadoch:
Stavby na bývanie, garáže, záhrady, zastavané plochy a nádvoria – vo vlastníctve
zdravotne postihnutých občanov (držiteľov karty ŤZP) slúžiace len pre vlastnú potrebu.
3. Podanie žiadosti na Obvodný úrad Trnava o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality s názvom: Elektronický
zabezpečovací systém pre obec Vojka nad Dunajom. Žiadaná suma: 9.517,- eur.
.
4. Uhradenie kúpnej ceny zakúpených pozemkov:
- od p. Anny Hegedűsovej (pozemky parc.č.: 777/3, 779/3, 779/8, 779/9, 779/11
v celkovej výmere 2.183 m2) v k.ú. Vojka nad Dunajom, celková hodnota:
214,82 eur,
- od p. Ľudovíta Szelleho (pozemky parc.č.: 777/1, 779/5 v celkovej výmere 1.587
m2) v k.ú. Vojka nad Dunajom, celková hodnota: 200,- eur.

B. U k l a d á :
1. Starostovi zabezpečiť podanie žiadosti na Obvodný úrad Trnava o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality
s názvom: Elektronický zabezpečovací systém pre obec Vojka nad Dunajom. Žiadaná
suma: 9.517,- eur.
2. Starostovi zabezpečiť uhradenie kúpnej ceny zakúpených pozemkov od p. Anny
Hegedűsovej a p. Ľudovíta Szelleho.
8. Z á v e r :
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za schválenie navrhnutého uznesenia ako aj
za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Overovatelia:
......................................
Kristína Pajliová

.....................................
Ing. Alexander Oross

Vo Vojke nad Dunajom, 05.12.2011

Ing. Donald Álló
starosta obce
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