
 
Z á p i s n i c a 

 
napísaná z mimoriadneho zasadnutia OZ  Vojka nad Dunajom, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 18. januára 2012 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 projektov 
 4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2012 
      5. Iné aktuálne otázky 

     6. Diskusia 
7. 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 Mgr. Zoltána Szalayho. Za zapisovateľku zápisnice určil pracovníčku OcÚ 
Anikó Bernáthovú. 
 
 

2. Schválenie programu 
 

Program zasadnutia OZ bol jednohlasne odsúhlasený. 
 

3. Prejednanie otázok ohľadne projektov 
 

      - Starosta oboznámil OZ, že je možnosť podať žiadosť o poskytnutie dotácie - na Úrad 
vlády SR. OZ jednohlasne odsúhlasilo podanie žiadosti s názvom  Deň sv. Štefana. 
      - Ďalej oboznámil OZ, že je možnosť podať žiadosti na VÚC Trnava na rôzne výzvy. OZ 
jednohlasne odsúhlasilo podanie žiadostí nasledovne:  

1. Obecný deň - Deň sv.Štefana 
2. Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov 
3. Podpora mládežníckych aktivít 
4. Oprava a udržiavanie športového ihriska 

 
 

4.   Schválenie rozpočtu obce na rok 2012 
 

 Hlavný kontrolór obce p. Rublík predložil OZ návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 
2012. Poslanci spoločne prešli všetky položky návrhu a rozpočet obce na rok 2012 bol OZ 
jednohlasne odsúhlasený. 
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5. Iné aktuálne otázky 
 

 Starosta informoval OZ, že Deň sv.Štefana tento rok by bol uskutočnení dňa 
18.augusta 2012. OZ jednohlasne odsúhlasilo tento termín. Obecný deň bude uskutočnený 
ako aj i iné roky v spolupráci s Občiansky združením Vajk a s miestnou organizáciou 
Csemadoku. 
 Starosta navrhol, aby bol schválený pracovný plán OZ na rok 2012. OZ jednohlasne 
odsúhlasilo pracovný plán s nasledovnými termínmi: 
1. 16. február 
2. 17. máj 
3. 19. júl 
4. 11. október 
5. 22. november 

 
 Hlavný kontrolór obce p. Rublík navrhol OZ na schválenie návrh plánu činnosti 

hlavného kontrolóra obce na rok 2012. OZ jednohlasne odsúhlasilo hore uvedený návrh plánu 
činnosti.  
 Starosta predložil OZ návrh zmluvy o budúcej zmluve, ktorý bude podpísaný medzi 

obcou a p. Ferdinandom Makkim a manž. Júliou Makkiovou ohľadne odkúpenia  pozemku 
pod športovým areálom v k.ú. Vojka nad Dunajom. OZ prejednali návrh zmluvy 
a jednohlasne odsúhlasili jeho podpísanie.  
  
 

6. 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. 1/2012 – 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 o poskytnutie dotácie - na Úrad vlády SR s názvom  Deň sv. Štefana. 
      3.  Podanie žiadostí na VÚC Trnava na akcie:  
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- Obecný deň - Deň sv.Štefana 
- Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov 
- Podpora mládežníckych aktivít 
- Oprava a udržiavanie športového ihriska 

4.  Rozpočet obce na rok 2012. 
      5.  Pracovný plán OZ na rok 2012. 
      6.  Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Vojka nad Dunajom na rok 2012. 
      7.  Podpísanie zmluvy o budúcej zmluve, ktoré bude uzatvorené p. Ferdinandom  
           Makkim a manž. Júliou Makkiovou ohľadne odkúpenia  pozemku pod športovým  
           areálom v k.ú. Vojka nad Dunajom.  
 
B. S ú h l a s í : 
 

      1.  S usporiadaním Dňa sv.Štefana 18.augusta 2012. 
 
 

C. U k l a d á : 
 
 

      1.  Starostovi zabezpečiť podanie žiadosti o poskytnutie dotácie - na Úrad vlády SR   
           s názvom  Deň sv. Štefana. 
      2.  Starostovi zabezpečiť podanie žiadostí na VÚC Trnava na akcie:  

- Obecný deň - Deň sv.Štefana 
- Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov 
- Podpora mládežníckych aktivít 
- Oprava a udržiavanie športového ihriska. 

      3.  Starostovi podpísať zmluvu o budúcej zmluve, ktoré bude uzatvorené p. Ferdinandom  
           Makkim a manž. Júliou Makkiovou ohľadne odkúpenia  pozemku pod športovým  
           areálom v k.ú. Vojka nad Dunajom.  
 
 

7.  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. Blažej Varga                 Mgr. Zoltán Szalay 
 
 
 
 
Vo Vojke nad Dunajom, 25.01.2012 
 
 
 
        Ing. Donald Álló 
           starosta obce  
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Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia OZ  Vojka nad Dunajom, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 01. marca 2012 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.      Prerokovanie problém ohľadne prevádzkovania obecného autobusu 
5. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce na rok 2011 
6. Informácie ohľadom možnosti podania projektov 
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: 
Kristínu Pajliovú 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. 
 
4. Prerokovanie problém ohľadne prevádzkovania obecného autobusu 
Starosta obce privítal na zasadnutí starostu obce Dobrohošť  p. Jozefa Borárosa 

a poslancov OZ Dobrohošť – Arpáda Pappa, Františeka Purgela a Gejzu Hegyiho. Nakoľko 
obce Vojka nad Dunajom a Dobrohošť spoločne prevádzkujú obecný autobus, ktorý 
využívajú občania oboch obcí, bolo potrebné sa dohodnúť na určitých zmenách 
v prevádzkovaní.  

Starosta obce Dobrohošť vo svojej správe konštatoval, že obec Dobrohošť nemá toľko 
finančných prostriedkov, z ktorých by v plnej miere mohli vykryť prevádzkovanie autobusu – 
hradiť všetky výdavky. Ďalej poznamenal, že menej využívajú služby obecného autobusu – 
málo občanov s ním cestuje. Dve obce spoločne hradia všetky výdavky ohľadne 
prevádzkovania, opravy a OZ Dobrohošť sa vyjadrilo, že bude zvolané občianske fórum, kde 



 2

obyvatelia obce Dobrohošť sa môžu vyjadriť ohľadne potreby prevádzkovania obecného 
autobusu. Tiež poznamenal, že bude potrebné zvýšenie ceny príspevku cestujúcim. 

Starosta obce Vojka nad Dunajom konštatoval, že prevádzkovanie obecného autobusu aj 
pre našu obec je tak isto problémom z hľadiska finančného, ale napriek tomu považuje 
za prioritu rozumne riešiť situáciu. Obecné zastupiteľstvá sa dohodli, že Obec Dobrohošť 
písomnou formou podá návrh na riešenie tohto problému.  

Poslanci navrhli, aby bola podaná žiadosť na dotáciu od VÚC Trnava z krízového fondu.  
Ďalším problémom, čo sa týka oboch obcí je prevádzka ordinácie obvodného lekára 

v budove ObZS vo Vojke nad Dunajom. Doteraz prevádzkové náklady (strata nájomného, 
lebo je to bezplatné, spotreba elektrickej energie, spotreba vodného a stočného, užívanie 
pevnej telefónnej linky) v plnej miere hradila Obec Vojka nad Dunajom. Nakoľko obyvatelia 
obce Dobrohošť takisto využívajú služby obvodného lekára vo Vojke nad Dunajom, starosta 
vyzval OZ Dobrohošť, aby sa dohodlo o spoločnom hradení týchto nákladov. OZ Dobrohošť 
jednohlasne odsúhlasilo, že od roku 2012 dve obce budú spoločne hradiť výdavky spojené 
s prevádzkovaním ordinácie obvodného lekára.  Obec Vojka nad Dunajom každý druhý 
mesiac bude zasielať vyúčtovanie spolu s faktúrou, ktorú Obec Dobrohošť bude povinná 
hradiť našej obci. OZ Vojka nad Dunajom jednohlasne súhlasilo s takou formou hradenia 
výdavkov. 
 
 

5. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce na rok 2011 
Správu predniesol hlavný kontrolór obce, p. Rublik. Záverečný účet obce na rok 2011 bol 

OZ jednohlasne odsúhlasený, OZ súhlasí bez výhrad. Ďalej p. Rublik vo svojom stanovisku 
odporučil záverečný účet obce za rok 2011 preveriť audítorom.  

 
6. Informácie ohľadom možnosti podania projektov 
 Starosta obce informoval OZ, že bola podaná žiadosť na Environmentálny fond  

v Bratislave, na akciu: Ochrana územia obce Vojka nad Dunajom pred vnútornými vodami. 
Získané finančné prostriedky by boli by použité na nákup motorového čerpadla a techniku 
jeho premiestňovania – malotraktoru.  

OZ jednohlasne odsúhlasilo, že v prípade schválenia dotácie bude potrebné urobiť 
prieskum trhu, na základe ktorého sa podpíše kúpna zmluva s vybraným dodávateľom. 

 
 Ďalej starosta informoval OZ, že v rámci programu MAS Agroprameň je možnosť 

podať žiadosť na rekonštrukciu domu smútku v miestnom cintoríne a jeho okolia.  
Podmienkou podania žiadosti v našom prípade je podpísať nájomnú zmluvu 
s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Vojka nad Dunajom, nakoľko pozemok pod domom 
smútku nie je vo vlastníctve našej obce. 
OZ jednohlasne súhlasilo s podaním žiadosti na MAS Agroprameň. Ďalej súhlasilo 
s vypracovaním nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Vojka nad Dunajom 
a podaním na schválenie Bratislavskej arcidiecéze. 
 
 Starosta predložil OZ vypracované zmluvy o diela s firmou ZONEX, Levice v rámci 

programu MAS Agroprameň: 
1. Rekonštrukcia technických objektov a výstavba detského ihriska (rekonštrukcia 

autobusovej čakárne, prvkov trhoviska) v celkovej sume  11.323,42 s DPH. 
2. Rekonštrukcia budovy obecného úradu (rekonštrukcia vykurovacieho systému, 

sociálnych miestností a výmena okien a dverí) v celkovej sume 23.170,40 s DPH. 
 
OZ jednohlasne odsúhlasilo podpísanie hore uvedených zmlúv o diela. 
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7. Iné aktuálne otázky 
 OZ navrhlo, aby boli objednané nálepky na smetné nádoby, aby sa mohlo rozlíšiť, 

ktoré domácnosti už majú uhradený poplatok za odvoz komunálneho odpadu. OZ sa rozhodlo, 
že občania musia zaplatiť poplatok za odvoz TKO do 30. júna t.r. a na základe toho budú 
vydané nálepky. Občanom, ktorí nezaplatia poplatok do tohto termínu, nebude odvážaný 
komunálny odpad. Smetné nádoby sa môžu vykladať nasledovne: 1 nádoba pre 1-2 osoby v 
domácnosti, 2 nádoby pre 3-4 osoby v domácnosti, 3 nádoby pre 5-6 osôb atď..  
 
 

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. 2/2012 – 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. Spoločne s OZ Dobrohošť, že od roku 2012 obce budú spoločne hradiť výdavky  
      spojené s prevádzkovaním ordinácie obvodného lekára 
4. Záverečný účet obce na rok 2011. 
5. V prípade schválenia finančných prostriedkov od Environmentálneho fondu Bratislava   
      na akciu Ochrana územia obce Vojka nad Dunajom pred vnútornými vodami, vykonať    
      prieskum trhu, na základe ktorého sa podpíše kúpna zmluva s vybraným dodávateľom.            

      6.   Podanie žiadosti v rámci programu MAS Agroprameň na rekonštrukciu domu    
            smútku v miestnom cintoríne a jeho okolia. Ďalej vypracovať nájomnú zmluvu     
            s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Vojka nad Dunajom a podať na schválenie  

Bratislavskej arcidiecéze. 
7. Podpísanie vypracovaných zmlúv o diela v rámci programu MAS Agroprameň  
      s firmou ZONEX, Levice: 

1. Rekonštrukcia technických objektov a výstavba detského ihriska (rekonštrukcia 
autobusovej čakárne, prvkov trhoviska) v celkovej sume  11.323,42 s DPH. 

2. Rekonštrukcia budovy obecného úradu (rekonštrukcia vykurovacieho systému, 
sociálnych miestností a výmena okien a dverí) v celkovej sume 23.170,40 s DPH. 

8.   Objednávanie nálepiek na smetné nádoby a vykladanie smetných nádob nasledovne:  
1 nádoba pre 1-2 osoby v domácnosti, 2 nádoby pre 3-4 osoby v domácnosti,  
3 nádoby pre 5-6 osôb atď.. 

 

  



 4

B. U k l a d á : 
 
1. Starostovi podať žiadosť o dotáciu na VÚC Trnava na vykrytie nákladov    
      prevádzkovania  obecného autobusu.  
2. Starostovi v prípade schválenia finančných prostriedkov od Environmentálneho fondu  

Bratislava na akciu Ochrana územia obce Vojka nad Dunajom pred vnútornými  
vodami, vykonať prieskum trhu, na základe ktorého sa podpíše kúpna zmluva  
s vybraným dodávateľom. 

3.   Starostovi podať žiadosť v rámci programu MAS Agroprameň na rekonštrukciu domu    
            smútku v miestnom cintoríne a jeho okolia.  Ďalej vypracovať nájomnú zmluvu     
            s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Vojka nad Dunajom a podať na schválenie  

Bratislavskej arcidiecéze. 
      4.   Starostovi podpísať vypracované zmluvy o diela v rámci programu MAS Agroprameň  

      s firmou ZONEX, Levice: 
1. Rekonštrukcia technických objektov a výstavba detského ihriska (rekonštrukcia 

autobusovej čakárne, prvkov trhoviska) v celkovej sume  11.323,42 s DPH. 
2. Rekonštrukcia budovy obecného úradu (rekonštrukcia vykurovacieho systému, 

sociálnych miestností a výmena okien a dverí) v celkovej sume 23.170,40 s DPH. 
       5.   Starostovi zabezpečiť objednávanie nálepiek na smetné nádoby. 

 
 

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     Ing. Blažej Varga 
 
 
 
Vo Vojke nad Dunajom, 8. marca 2012 
 
 
 

 
 
         Ing. Donald Álló 
               starosta obce  
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Z á p i s n i c a 
 

napísaná z mimoriadneho zasadnutia OZ  Vojka nad Dunajom, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 19. apríla 2012 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 ohľadne penziónu Lyda 
5.      Prerokovanie problém ohľadne prevádzkovania obecného autobusu 
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 Mgr. Zoltána Szalayho. 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. 
 

4. Prejednanie otázok ohľadne penziónu Lyda 
Zasadnutia sa zúčastnil JUDr. Krokovič, riaditeľ penziónu Lyda, ohľadne nájomného 

a vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov voči Obce Vojka nad Dunajom. Riaditeľ 
penziónu predniesol svoj návrh s tým, že zistí možnosti vysporiadania tohto problému na 
VÚC Trnava.  Poslanci tiež predniesli svoje návrhy. Na záver vznikla dohoda, že sa počká 
na návrh SENIOR, n.o.. Touto problematikou sa OZ bude zaoberať na budúcom 
zasadnutí, na ktoré bude pozvaný aj JUDr. Krokovič a pripraví návrh na riešenie situácie. 

 
5. Prerokovanie problém ohľadne prevádzkovania obecného autobusu 
Starosta oboznámil OZ s listom doručeného od Obce Dobrohošť ohľadne ďalšieho 

prevádzkovania obecného autobusu Ford Transit. Na základe rozhodnutia a oznámenia 
o určení finančnej čiastky zo strany obce Dobrohošť, OZ Vojka nad Dunajom sa rozhodlo 
nasledovne: 
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Obec Vojka nad Dunajom služby obecným autobusom (cez pracovné dni) pre 
obec, resp. pre cestujúcich z obce Dobrohošť bude vykonávať len v rozsahu, na čo im 
určený príspevok na spoločné prevádzkovanie obecného autobusu, t.j.  4.000,- eur/rok 
vystačí.  

Ďalej na základe ich rozhodnutia OZ určilo pre cestujúcich príspevok na prepravu 
osôb, ktorý bude platný od 23.04.2012 nasledovne (oznámenie bude vyvesené aj pre 
cestujúcich na obecnom autobuse): 

 
Vojka nad Dunajom – Šamorín:  1,30 eur 
Vojka nad Dunajom – Báč:  0,80 eur 
Žiaci 7-15 rokov z Vojky n/Dun.:    0,50 eur 
  
Vojka nad Dunajom - Dobrohošť: 0,50 eur 
 
Dobrohošť – Šamorín:  1,50 eur 
Dobrohošť – Báč:   0,90 eur 
Žiaci 7-15 rokov z Dobrohošti: 0,70 eur 

 
 Ďalej OZ sa rozhodlo, že prípadnú dotáciu od VÚC Trnava z Centrálneho 
krízového fondu budeme žiadať len vo vlastnom mene a za pokrytie vlastných nákladov, 
nakoľko Obec Dobrohošť nie je členom tohto fondu. Podľa štatútu, dotáciu z CKF VÚC 
Trnava môže žiadať len člen, ktorý formou ročného poplatku prispieva do fondu, čo Obec 
Dobrohošť nespĺňa. 

Ďalej sa rozhodlo, že v rámci dobrej spolupráce Obec Vojka nad Dunajom podporí 
akúkoľvek iniciatívu zo strany OZ Dobrohošť na možné získavanie finančných 
prostriedkov (dotácií) na prevádzkovanie obecného autobusu z iných zdrojov. 

OZ sa rozhodlo, že obecný autobus v budúcnosti bude vypožičaný len pre 
obyvateľov obce Vojka nad Dunajom s trvalým pobytom. 
 

6. Iné aktuálne otázky 
 Starosta informoval OZ, že dňa 28.02.2012 bola schválená dotácia od 

Environmentálneho fondu Bratislava na akciu Ochrana územia obce Vojka nad Dunajom 
pred vnútornými vodami v celkovej hodnote 11.993,- eur. Získané finančné prostriedky 
budú použité na nákup motorového čerpadla a techniku jeho premiestňovania – 
malotraktoru. Rozhodnutie ministra ŽP spolu so zmluvou s Environmentálnym fondom 
Bratislava nám bolo doručené poštou dňa 13.04.2012.  

Starosta oboznámil OZ, že v rámci tejto akcie bol dňa 21.3.2012 vykonaný prieskum 
trhu a vybraným dodávateľom je Marián Šupa, Veľké Kostoľany. Dňa 23.3.2012 bola 
podpísaná kúpna zmluva, na základe ktorej je objednávateľ povinný objednať tovar do 90 
dní od podpísania zmluvy. OZ jednohlasne odsúhlasilo zaslanie objednávky na hore 
uvedený tovar. 

 Starosta oboznámil OZ so žiadosťou od obyvateľa obce J.Kmotríka ohľadne 
poplatkov TKO na rok 2012. Nakoľko jeho bývalá manželka s dvoma deťmi (trvalý pobyt 
majú v našej obci aj naďalej) už dlhodobo žije v Bratislave, žiada o vyrubenie poplatku na 
dve a nie na štyri osoby. OZ sa rozhodlo, že žiadosti vyhovie, nakoľko spomínané osoby 
sa dlhodobo nezdržiavajú v našej obci. 

 Starosta oboznámil OZ so žiadosťou od Kornela Kadlubiaka (majiteľ RD č. 21) 
ohľadne dlhodobého prenájmu časti pozemku pri materskej škole hraničiaceho s jeho 
pozemkom za účelom poľnohospodárskeho využitia.  OZ sa rozhodlo, že žiadosti vyhovie 
za nasledovné podmienky: nájomné bude 500,- eur/rok, nájomná zmluva sa uzatvára na 
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dobu neurčitú, žiadateľ môže využívať hore uvedený pozemok len na poľnohospodárske 
účely a bude povinný pozemok ohradiť plotom.  

 Starosta oboznámil OZ s podaním odstúpenia od nájomnej zmluvy od Kataríny 
Liptaiovej. OZ sa rozhodlo, že hore uvedené odstúpenie od zmluvy akceptuje od 
01.01.2012 s tým, že v zmysle nájomnej zmluvy bude povinná vypratať pozemok. Ďalej 
bude vyzvaná o zaplatenie nájomného na rok 2011 v sume 300,- eur do 5 dní od prevzatia 
nášho oznámenia.  

 Starosta oboznámil OZ so žiadosťou od firmy Danubia Invest, a.s., Bratislava 
ohľadne podpory a spoločnom postupe pre zabezpečenie vypracovania investičného 
zámeru pre stavbu „Dočasné napojenie na diaľnicu D2 – zjazd Čunovo“.  OZ sa rozhodlo, 
že Obec Vojka nad Dunajom podporí hore uvedenú činnosť. 

 Starosta informoval poslancov, že po rekonštrukčných prácach v budove obecného 
úradu bude potrebné zakúpiť nové skrine a iný nábytok do kancelárii. OZ jednohlasne  
odsúhlasilo kúpu týchto nábytkov. 

 OZ sa rozhodlo, že sa vzdajú odmien pre poslancov Obecného zastupiteľstva vo 
Vojke nad Dunajom na rok 2011.  

 Hlavný kontrolór obce p. Rublik predniesol správu o záverečnom účte obce za rok 
2010 preverený audítorom. OZ berie na vedomie a schvaľuje hore uvedený záverečný 
účet preverený audítorom.  
 
 
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. 4/2012 – 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.  - Obec Vojka nad Dunajom služby obecným autobusom (cez pracovné dni) pre 
obec, resp. pre cestujúcich z obce Dobrohošť bude vykonávať len v rozsahu, na čo im 
určený príspevok na spoločné prevádzkovanie obecného autobusu, t.j.  4.000,- eur/rok 
vystačí.  

            - Príspevok na prepravu osôb, ktorý bude platný od 23.04.2012: 
Vojka nad Dunajom – Šamorín:  1,30 eur 
Vojka nad Dunajom – Báč:  0,80 eur 
Žiaci 7-15 rokov z Vojky n/Dun.:    0,50 eur  
Vojka nad Dunajom - Dobrohošť: 0,50 eur 



 4

Dobrohošť – Šamorín:  1,50 eur 
Dobrohošť – Báč:   0,90 eur 
Žiaci 7-15 rokov z Dobrohošti: 0,70 eur 
 

- Prípadnú dotáciu od VÚC Trnava z Centrálneho krízového fondu budeme žiadať len 
vo vlastnom mene a za pokrytie vlastných nákladov, nakoľko Obec Dobrohošť nie je 
členom tohto fondu. Podľa štatútu, dotáciu z CKF VÚC Trnava môže žiadať len člen, 
ktorý formou ročného poplatku prispieva do fondu, čo Obec Dobrohošť nespĺňa. 
- V rámci dobrej spolupráce Obec Vojka nad Dunajom podporí akúkoľvek iniciatívu        
zo  strany OZ Dobrohošť na možné získavanie finančných prostriedkov (dotácií) na  

      prevádzkovanie obecného autobusu z iných zdrojov. 
- Obecný autobus v budúcnosti bude vypožičaný len pre obyvateľov obce Vojka nad 
Dunajom s trvalým pobytom. 
4. Zaslať objednávku vybranému dodávateľovi Mariánovi Šupovi, Veľké Kostoľany 
na nákup motorového čerpadla a techniku jeho premiestňovania – malotraktoru 
v celkovej hodnote 11.993,- eur s DPH – na získané finančné prostriedky od 
Environmentálneho fondu Bratislava na akciu Ochrana územia obce Vojka nad 
Dunajom pred vnútornými vodami.  
5.  Pre Jozefa Kmotríka vyrubenie poplatku za odvoz TKO na dve osoby. 
6.  Pre Kornela Kadlubiaka dlhodobý prenájom pozemku za nasledovné podmienky: 
nájomné bude 500,- eur/rok, nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, žiadateľ 
môže využívať hore uvedený pozemok len na poľnohospodárske účely a bude 
povinný pozemok ohradiť plotom.  
7. Pre Katarínu Liptaiovú odstúpenie od nájomnej zmluvy od 01.01.2012 s tým, že 
v zmysle nájomnej zmluvy bude povinná vypratať pozemok. Ďalej bude vyzvaná 
o zaplatenie nájomného na rok 2011 v sume 300,- eur do 5 dní od prevzatia nášho 
oznámenia.  
8. Pre firmu Danubia Invest, a.s., Bratislava podporu a spoločný postup pre      
zabezpečenie vypracovania investičného zámeru  pre stavbu „Dočasné napojenie na 
diaľnicu D2 – zjazd Čunovo“. 
9. Kúpu nábytkov do kancelárií v budove Obecného úradu.  
10.  Vzdanie sa odmien pre poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vojke nad 
Dunajom na rok 2011. 
11. Záverečný účet obce na rok 2010 preverený audítorom.  

  
B. U k l a d á : 

 
1. Starostovi zaslať obci Dobrohošť uznesenie OZ ohľadne ďalšieho prevádzkovania 
obecného autobusu. 
2. Starostovi zaslať objednávku vybranému dodávateľovi Mariánovi Šupovi, Veľké 
Kostoľany na nákup motorového čerpadla a techniku jeho premiestňovania – 
malotraktoru v celkovej hodnote 11.993,- eur s DPH – na získané finančné 
prostriedky od Environmentálneho fondu Bratislava na akciu Ochrana územia obce 
Vojka nad Dunajom pred vnútornými vodami.  
3. Starostovi vypracovať a podpísať nájomnú zmluvu na užívanie pozemku pre 
Kornela Kadlubiaka. 
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4. Starostovi zaslať uznesenie OZ ohľadne akceptovania odstúpenia od nájomnej 
zmluvy od 01.01.2012  a vyzvať o zaplatenie nájomného na rok 2011 v sume 300,- 
eur do 5 dní od prevzatia nášho oznámenia pre Katarínu Liptaiovú. 
5. Starostovi zaslať uznesenie OZ o podpore a spoločnom postupe pre zabezpečenie 
vypracovania investičného zámeru  pre stavbu „Dočasné napojenie na diaľnicu D2 – 
zjazd Čunovo“ pre firmu Danubia Invest, a.s. Bratislava. 

 
 

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     Mgr. Zoltán Szalay 
 
 
 
 
 
        Ing. Donald Álló 
              starosta obce  
 
 
 
Vojka nad Dunajom, 26.04.2012 
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Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia OZ  Vojka nad Dunajom, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 23. mája 2012 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.  Prípravy na Deň sv.Štefana a schválenie iných kultúrnych podujatí 
5.  Informácie ohľadom úspešných a 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: 
Kristínu Pajliovú a Blažeja Vargu. 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. 
 Obci Dobrohošť bolo zaslané uznesenie OZ ohľadne ďalšieho prevádzkovania obecného 

autobusu. 
 Nájomná zmluva na užívanie pozemku pre Kornela Kadlubiaka je pripravená na podpis.  
 Pre Katarínu Liptaiovú bolo zaslané uznesenie OZ ohľadne akceptovania odstúpenia od 

nájomnej zmluvy od 1.1.2012 a bola vyzvaná na zaplatenie nájomného na rok 2011 
v sume 300,- eur do 5 dní o prevzatia oznámenia. 

 Pre firmu Danubia Invest, a.s. Bratislava je pripravené uznesenie OZ o podpore 
a spoločnom postupe pre zabezpečenie vypracovania investičného zámeru pre stavbu 
„Dočasné napojenie na diaľnicu D2 – zjazd Čunovo“. 
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4.   Prípravy na Deň sv.Štefana a schválenie iných kultúrnych podujatí 
 
Deň sv.Štefana sa tento rok uskutoční dňa 18.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.  

Ďalej starosta oboznámil poslancov, že tento rok sa Deň detí uskutoční dňa 9. júna od 
14.00 hod. na miestnom športovom ihrisku, ktorý bude organizovaný miestnou organizáciou 
Csemadoku spoločne so samosprávou obce. Na toto podujatie OZ schválilo príspevok vo 
výške 350,-eur.  

Ďalej sa dohodlo, že Deň Seniorov by sa uskutočnil dňa 1.septembra 2012 na miestnom 
športovom ihrisku v spolupráci s Csemadokom. 
     

 5.  Informácie ohľadom úspešných a podaných projektov  
 

Starosta informoval OZ o ďalších možnostiach na podávanie projektov v rámci združenia 
MAS Agroprameň.  Budú podané 3 žiadosti: 

- Rekonštrukcia miestnych chodníkov, 
- Rekonštrukcia miestnych ciest, 
- Rekonštrukcia domu smútku. 
Vypracovanú nájomnú zmluvu s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Vojka nad Dunajom 
schválila Bratislavská arcidiecéza, ktorú OZ jednohlasne odsúhlasilo a poverilo starostu 
o jej podpísanie. 
 Ďalej starosta oboznámil OZ o doručení faktúry od firmy ZONEX, Levice za: 

rekonštrukciu autobusovej čakárne, rekonštrukciu prvkov trhoviska a za výstavbu detského 
ihriska v celkovej sume 11.323,42 eur s DPH. OZ jednohlasne odsúhlasilo úhradu tejto 
faktúry. 
 Starosta oboznámil OZ, že na základe kúpnej zmluvy podpísanej medzi obcou 

a Mariánom Šupom, Veľké Kostoľany zo dňa 23.03.2012, je potrebné zaslať objednávku na 
predmet kúpy: motorové čerpadlo, príslušenstvo k čerpadlu a techniku na prevoz čerpadla 
v celkovej hodnote 11.993,- eur s DPH. OZ jednohlasne odsúhlasilo zaslanie objednávky na 
hore uvedený tovar a jeho následné uhradenie. 
 

6. Iné aktuálne otázky 
 
 Na zasadnutie OZ bol pozvaný p. Jozef Trsťan ohľadne vysporiadania 

majetkovoprávnych pomerov areálu športového ihriska. Ide o pozemky, ktoré sú bez 
prístupovej komunikácie v extraviláne obce vedené na LV č. 716  Správou katastra Dunajská 
Streda nasledovne: 
Parcely registra „C“: 
1. parc.č.: 776    výmera: 1860 m2, ostatné plochy 
2. parc.č.: 779/6 výmera:   332 m2, ostatné plochy 
3. parc.č.: 780  výmera:   225 m2, ostatné plochy. 
 
 Majiteľ predniesol svoje návrhy, resp. svoju žiadosť o spôsobe vysporiadania obecnému 
zastupiteľstvu: 
1. Uviedol možnosť výmeny pozemku s pozemkom v adekvátnej hodnote a výmere. 
2. Vyplatenie pozemku v hodnote cca 66.387 eur do 3 rokov. 
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V tomto  prípade by bola uzavretá zmluva o budúcej zmluve medzi obcou a majiteľom 
pozemku. OZ schváli a ponúkne túto možnosť vtedy, keď obec bude mať dostatok finančných 
prostriedkov. 
 
OZ prerokovalo hore uvedené skutočnosti a konštatovalo, že doteraz odkúpené pozemky boli 
zakúpené od ostatných majiteľov za 0,40 eur/m2. 
OZ odsúhlasilo právnu konzultáciu s právnikom obce JUDr. Pollákom v predmetnej veci. 
 
 Starosta informoval OZ o žiadosti od Cecílii Bindicsovej ohľadne zrušenia 

rozhodnutia na poplatok TKO, nakoľko sa celý rok zdržiava u dcéry v Bratislave. 
 Ďalej informoval OZ o žiadosti od Zuzany Sabanošovej ohľadne zrušenia rozhodnutia 

na poplatok TKO, nakoľko sa celý rok zdržiava s manželom a so synom v Bratislave 
v podnájme. 

OZ prerokovalo žiadosti a jednohlasne súhlasilo so zrušením týchto rozhodnutí. 
 

 Starosta informoval OZ o žiadosti od Ivety Szalayovej ohľadne zníženia cestovného 
pre študentov na obecný autobus. OZ prerokovalo žiadosť a neodsúhlasilo podaný návrh.   
 
 Na zasadnutie OZ bol pozvaný riaditeľ SENIOR, n.o, Vojka nad Dunajom p. JUDr. 

Krokovič ohľadne vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov – penzión Lyda. Po jeho 
rokovaní so svojim audítorom a VÚC Trnava predniesol svoj návrh.  

Dohodlo sa, že zo strany SENIOR, n.o. budú vypracované návrhy na 3 zmluvy: vrátenie 
majetku, nájom a započítanie. Akonáhle budú vypracované hore uvedené návrhy zmlúv, bude 
zvolané zasadnutie OZ, kde ďalšie postupy budú prerokované. 

 
 OZ navrhlo, aby na obecnom autobuse vodič p.Szalay spísal v mesiaci jún cestujúcich 

z Dobrohošti a cestujúcich do Dobrohošti na jednotlivých spojoch. 
 
 Hlavný kontrolór p.Rublik informoval OZ, že musí byť schválená mesačná mzda pre 

starostu na nasledujúci jeden rok.  OZ jednohlasne odsúhlasilo, že mesačná mzda pre starostu 
na nasledujúci jeden rok zostáva nezmenená (t.j. 70 %). 
 
  

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. 5 /2012 – 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.  Uskutočnenie dňa detí  9. júna na miestnom športovom ihrisku a príspevok v sume    
           350,- eur. 

4.  Podať 3 žiadosti v rámci združenia MAS Agroprameň:  
- Rekonštrukcia miestnych chodníkov, 
- Rekonštrukcia miestnych ciest, 
- Rekonštrukcia domu smútku. 
5.  Podpísanie nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Vojka nad  

           Dunajom, ktorú schválila Bratislavská arcidiecéza. 
6. Úhradu faktúry od firmy ZONEX, Levice za: rekonštrukciu autobusovej čakárne,  
      rekonštrukciu prvkov trhoviska a za výstavbu detského ihriska v celkovej sume  
      11.323,42 eur s DPH. 
7.  Zaslanie objednávky podľa kúpnej zmluvy na: motorové čerpadlo, príslušenstvo  
     k čerpadlu a techniku na prevoz čerpadla v celkovej hodnote 11.993,- eur s DPH a jeho  

následnú úhradu podľa vystavenej faktúry dodávateľom. 
8. Právnu konzultáciu s právnikom obce JUDr. Pollákom vo veci vysporiadania 

majetkovoprávnych pomerov areálu športového ihriska. 
9. Zrušenie Rozhodnutia na poplatok TKO pre Cecíliu Bindicsovú. 
10. Zrušenie rozhodnutia na poplatok TKO pre Zuzanu Sabanošovú. 
11. Mesačnú mzdu pre starostu na nasledujúci jeden rok.  

 
 
B. N e s ú h l a s í : 

1. S podaným návrhom od Ivety Szalayovej ohľadne zníženia cestovného pre študentov  
      na obecný autobus. 
 
 

C. U k l a d á : 
 

1.  Starostovi podať 3 žiadosti v rámci združenia MAS Agroprameň:  
           - Rekonštrukcia miestnych chodníkov, 
           - Rekonštrukcia miestnych ciest, 
           - Rekonštrukcia domu smútku. 

2.   Starostovi podpísať nájomnú zmluvu s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Vojka nad  
            Dunajom, ktorú schválila Bratislavská arcidiecéza. 

3. Starostovi uhradiť faktúru od firmy ZONEX, Levice za: rekonštrukciu autobusovej  
      čakárne, rekonštrukciu prvkov trhoviska a za výstavbu detského ihriska v celkovej  
      sume 11.323,42 eur s DPH. 
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4. Starostovi zaslať objednávku podľa kúpnej zmluvy na: motorové čerpadlo,  

            príslušenstvo k čerpadlu a techniku na prevoz čerpadla v celkovej hodnote 11.993,-eur  
            s DPH a jeho následnú úhradu podľa vystavenej faktúry dodávateľom. 

5. Starostovi právnu konzultáciu s právnikom obce JUDr. Pollákom vo veci  
           vysporiadania majetkovoprávnych pomerov areálu športového ihriska. 

6. Starostovi zaslať písomné vyrozumenie o zrušení rozhodnutia na poplatok TKO pre:  
            Cecíliu Bindicsovú a Zuzanu Sabanošovú. 

7. Starostovi zaslať písomné vyrozumenie Ivete Szalayovej o neschválení návrhu na  
           zníženie cestovného pre študentov na obecný autobus. 

8. Vodičovi p.Szalaymu spísať v mesiaci jún cestujúcich z Dobrohošti a cestujúcich do  
           Dobrohošti na jednotlivých spojoch. 
 
  

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. Blažej Varga 
 
 
 
 
 
Vo Vojke nad Dunajom, 30.mája 2012 
 

 
 
 

 
        Ing. Donald Álló 
              starosta obce  
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Z á p i s n i c a 

 
napísaná z mimoriadneho zasadnutia OZ  Vojka nad Dunajom, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 19. júla 2012 o 17.30 hodine  v zasadačke  
Obecného úradu vo Vojke nad Dunajom 

  
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
   
Program:             1. Zahájenie 

   2. Schválenie programu  
      3. Aktuálne otázky 

     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 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. Iné aktuálne otázky 
 

 Starosta informoval OZ o žiadosti od Cecílii Lelkesovej ohľadne zrušenia rozhodnutia 
na poplatok TKO, nakoľko sa jej syn celý rok zdržiava v podnájme v Šamoríne. 

      OZ prerokovalo žiadosť a jednohlasne súhlasilo so zrušením rozhodnutia. 
 Ďalej informoval OZ o podaných žiadostiach majiteľov nehnuteľností, ktorí žiadajú 

pridelenie ďalšej nálepky na smetnú nádobu. OZ jednohlasne odsúhlasilo, že: 
- ak je žiadateľ prihlásený na trvalý pobyt v našej obci, v prípade záujmu si môže 

priplatiť sumu 24,- eur  a bude mu pridelená ďalšia nálepka, 
- ak žiadateľ nie je prihlásený na trvalý pobyt v našej obci, v prípade záujmu si môže 

priplatiť sumu 33,- eur a bude mu pridelená ďalšia nálepka. 
 Starosta informoval OZ o žiadosti p. Zuzany Karolčíkovej o zriadenie autobusovej 

zastávky na znamenie pri rekreačnej zóne Vojkanské jazero. OZ sa dohodlo, že 
žiadosť bude postúpená na SAD do Dunajskej Stredy.  

 Starosta oboznámil OZ, že v dňoch 27.-29. júla v obci Dunasziget sa uskutočnia 
obecné slávnosti, kde pozývajú aj našich obyvateľov. Odvoz by bol zabezpečený 
obecným autobusom podľa dohody a potreby.  
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 Starosta oboznámil OZ, že bola zaslaná žiadosť o poskytnutie informácie obci 
Dobrohošť ohľadne získaných dotácií z Recyklačného fondu. Keďže odpoveď nebola 
úplná a vyhovujúca, bola zaslaná nová žiadosť o poskytnutie dokumentácie. 

 Starosta navrhol OZ, aby bolo zvolané spoločné zasadnutie s OZ Dobrohošť ohľadne 
ďalšieho zabezpečenia prevádzkovania obecného autobusu.  

 Starosta oboznámil OZ, že mal rokovanie s JUDr. Pollákom ohľadne vysporiadania 
majetkovoprávnych vzťahov s p.Trsťanom. JUDr. Pollák bude konzultovať všetky 
právne náležitosti  s vedúcim Spoločného stavebného úradu v Dunajskej Strede. 
O ďalšom postupe bude starosta informovať OZ priebežne.  

 Starosta informoval OZ, že od CRESCO Water park, s.r.o. Bratislava bolo dňa 
25.06.2012 doručené odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľnosti. 
Dňa 09.07.2012 bolo doručené stiahnutie odvolania zo dňa 25.06.2012, kde okrem 
iného žiadajú aj o schválenie splátkového kalendára na zaplatenie dane. OZ 
prerokovalo túto žiadosť a jednohlasne odsúhlasilo splátkový kalendár nasledovne: 
50%  zo sumy uhradiť do 15 dní od obdržania našej odpovede a zvyšok uhradiť do 
15.12.2012. 

 Starosta informoval OZ, že k dnešnému dňu nie je uhradený nájom pozemku za r. 
2011 podľa nájomnej zmluvy od p. Kataríny Liptai. OZ sa rozhodlo, že obec zašle 
výzvu na uhradenie a ak do 5 dní nebude zaplatené nájomné, OZ zruší odstúpenie od 
nájomnej zmluvy dňom 01.01.2012.  

 
 

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. 6/2012 – OZ 
  
 
Obecné zastupiteľstvo Vojka nad Dunajom  
 
 
 

A. Berie na vedomie  a   s c h v a ľ u j e :  
1. Program zasadnutia. 
2.   Zrušenie rozhodnutia na poplatok TKO pre Cecíliu Lelkesovú. 

      3.   Pridelenie ďalšej nálepky na smetnú nádobu: 
- ak je žiadateľ prihlásený na trvalý pobyt v našej obci, v prípade záujmu si môže  
   priplatiť sumu 24,- eur  a bude mu pridelená ďalšia nálepka, 
- ak žiadateľ nie je prihlásený na trvalý pobyt v našej obci, v prípade záujmu si môže 

priplatiť sumu 33,- eur a bude mu pridelená ďalšia nálepka. 
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4. Zaslanie splátkového kalendára pre CRESCO Water park,s.r.o., Bratislava nasledovne:  
      50% zo sumy musia uhradiť do 15 dní od obdržania našej odpovede a zvyšok uhradiť   
      do 15.12.2012. 
5. Zaslanie výzvy pre Katarínu Liptai na zaplatenie nájomného do 5 dní od obdržania  
      našej výzvy s tým, že ak nebude zaplatené nájomné, OZ zruší odstúpenie od zmluvy  
      dňom 01.01.2012.  
 

 
B. S ú h l a s í : 

1. S postúpením žiadosti od p. Karolčíkovej na SAD Dunajská Streda ohľadne zriadenia  
autobusovej zastávky na znamenie pri rekreačnej zóne Vojkanské jazero. 

2. So zabezpečením odvozu obyvateľov obce obecným autobusom na obecný deň do  
            Dunasziget. 

3. So zvolaním spoločného zasadnutia s OZ Dobrohošť ohľadne ďalšieho zabezpečenia  
prevádzkovania obecného autobusu. 

 
    
 

C. U k l a d á : 
1. Starostovi postúpiť žiadosť od p. Karolčíkovej na SAD Dunajská Streda ohľadne  
      zriadenia autobusovej zastávky na znamenie pri rekreačnej zóne Vojkanské jazero. 
2. Starostovi zvolať spoločné zasadnutie s OZ Dobrohošť ohľadne ďalšieho   

zabezpečenia prevádzkovania obecného autobusu. 
3. Starostovi zaslať splátkový kalendára pre CRESCO Water park,s.r.o., Bratislava  

            nasledovne: 50% zo sumy musia uhradiť do 15 dní od obdržania našej odpovede    
            a zvyšok uhradiť  do 15.12.2012. 

4. Starostovi zaslať výzvu pre Katarínu Liptai na zaplatenie nájomného do 5 dní od  
            obdržania našej výzvy s tým, že ak nebude zaplatené nájomné, OZ zruší odstúpenie od     
            zmluvy dňom 01.01.2012.  
 
 

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: 
   ......................................   ................................... 
    Ing. Alexander Oross          Zoltán Szalay 
 
 
Vo Vojke nad Dunajom, 25.07.2012 
 
 
 
 
        Ing. Donald Álló 
           starosta obce  
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Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia OZ  Vojka nad Dunajom, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 9. augusta 2012 o 17.30 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.  Správa o plnení rozpočtu obce za I.polrok 2012 
5.  Správa o letnej turistike 

      6.      Prejednanie otázok ohľadom Dňa sv.Štefana 
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 všetci  poslanci, preto 
zasadanie vyhlásil za uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil 2 poslancov: 
Kristínu Pajliovú 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. Správa o plnení rozpočtu obce za I.polrok 2012 
 

Správu predniesol hlavný kontrolór obce, p. Rublík. 
 
 

5. Správa o letnej turistike 
 

Starosta vo svojej správe konštatoval, že počas letného obdobia sa plánuje viac podujatí 
na miestnom športovom ihrisku a preto treba sústrediť viac pozornosti na dodržiavanie 
bezpečnostných opatrení v obci.  
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Ďalej oboznámil poslancov, že kosenie trávy na verejných priestranstvách v obci je 
plynulo vykonávané zakúpenou traktorovou kosačkou ako i ručnými kosačkami. 

 
 

6.  Prejednanie otázok ohľadom Dňa sv.Štefana 
 
Poslanci prejednali celý program dňa a podrobnosti ohľadom organizovania Dňa 

sv.Štefana.  Boli rozdelené úlohy a dohodlo sa na všetkých ďalších povinnostiach.  
     
 

7.  Iné aktuálne otázky 
 
 Starosta informoval OZ o žiadosti od Edity Pajliovej ohľadne zníženia poplatku TKO 

na r.2012, nakoľko jej syn sa celý rok zdržiava v Šamoríne v podnájme. 
OZ prerokovalo túto žiadosť a jednohlasne súhlasilo so znížením poplatku TKO na 

r.2012. 
 Starosta oboznámil OZ so žiadosťou prihláseného obyvateľa obce Artúra Szalayho 

a manželky ohľadne odkúpenia časti obecného pozemku v k.ú. Vojka nad Dunajom, že na 
základe Geometrického plánu č. 177/2012 zo dňa 2.6.2012 ide o 67 m2 pozemku – vodné 
plochy, č.parc.: 424/7. Žiadal OZ o odsúhlasenie kúpnej ceny. OZ jednohlasne odsúhlasilo 
cenu 11,-eur/m2.  
 Starosta navrhol, aby z našej strany bolo iniciované zvolanie spoločného zasadnutia 
obecných zastupiteľstiev Vojka nad Dunajom a Dobrohošť v prítomnosti hlavných 
kontrolórov obidvoch obcí. Predmetom zasadnutia by bolo získavanie informácií o poskytnutí 
prostriedkov z Recyklačného fondu. OZ jednohlasne odsúhlasilo tento návrh. 
 Starosta oboznámil OZ, že na vykonanie prieskumu trhu na práce (na získanie 
nenávratných finančných prostriedkov v rámci združenia MAS Agroprameň):  

- Rekonštrukcia chodníkov, 
- Rekonštrukcia miestnych ciest, 
- Rekonštrukcia domu smútku 

boli zaslané trom firmám výzvy na predloženie cenových ponúk. Termín predloženia bol 
8.8.2012. Do tohto termínu nám boli predložené 2 cenové ponuky, preto bude vyzvaná ďalšia 
firma na predloženie cenových ponúk. Po výzve a obdržaní týchto ponúk sa môže uskutočniť 
prieskum trhu. OZ jednohlasne odsúhlasilo uskutočnenie prieskumu trhu po predložení 
potrebných cenových ponúk. 
 
  

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: 
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U z n e s e n i e   č. 7 /2012 – 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.  Správu o plnenia rozpočtu obce za I.polrok 2012. 
      4.  Zníženie poplatku TKO na r.2012 pre Editu Pajliovú.  
      5.  Kúpnu cenu pozemku 11,-eur/m2 – pre Artúra Szalayho a manželky na odkúpenie         
           67 m2 pozemku v k.ú. Vojka nad Dunajom. 
      6.  Uskutočnenie prieskumu trhu po predložení potrebných cenových ponúk na práce: 

- Rekonštrukcia chodníkov, 
      - Rekonštrukcia miestnych ciest, 

            - Rekonštrukcia domu smútku (na získanie nenávratných finančných prostriedkov  
               v rámci združenia MAS Agroprameň). 

 
 

B. S ú h l a s í : 
1. So zvolaním spoločného zasadnutia obecných zastupiteľstiev Vojka nad Dunajom  
      a Dobrohošť v prítomnosti hlavných kontrolórov obidvoch obcí.  
 
 

C. U k l a d á : 
 

1.  Starostovi uskutočniť prieskum trhu na práce:   
           - Rekonštrukcia miestnych chodníkov, 
           - Rekonštrukcia miestnych ciest, 
           - Rekonštrukcia domu smútku. 
 
  

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            Gabriel Oross 
 
 
Vo Vojke nad Dunajom, 14.augusta 2012 
 
 

 
        Ing. Donald Álló 
              starosta obce  
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Z á p i s n i c a 
 

napísaná z mimoriadneho zasadnutia OZ  Vojka nad Dunajom, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 4. septembra 2012 o 17.00 hodine  v zasadačke  

Obecného úradu vo Vojke nad Dunajom 
  
 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
   
Program:             1. Zahájenie 

   2. Schválenie programu  
      3. Aktuálne otázky 

     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 všetci  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. Aktuálne otázky 
 

Starosta informoval OZ, že dňa 21.08.2012 sa uskutočnil prieskum trhu na nasledovné 
práce (združenie MAS Agroprameň):  

- Rekonštrukcia chodníkov, 
- Rekonštrukcia miestnych ciest, 
- Rekonštrukcia domu smútku. 
 Na základe podaných cenových ponúk na realizáciu prác vybraným dodávateľom sa stala 

firma: BAU-PLAST, spol. s r.o., Veľkoblahovská č.47, Dunajská Streda.  
- Starosta predložil OZ prerokovať 3 zmluvy o diela, týkajúce sa týchto prác. OZ 
jednohlasne odsúhlasilo obsah všetkých troch zmlúv a tiež ich podpísanie.  
- Ďalej informoval OZ, že na hore uvedené práce sú vypracované žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci združenia MAS Agroprameň. OZ jednohlasne odsúhlasilo 
podanie 3 žiadostí.   

 

4. 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. 9/2012 – OZ 
  
 

Obecné zastupiteľstvo Vojka nad Dunajom  
 
 
 

A. Berie na vedomie  a   s c h v a ľ u j e :  
 

1. Program zasadnutia. 
2. Podpísanie 3 zmlúv o diela na práce s firmou BAU-PLAST, spol. s r.o., Dunajská 

Streda:  
- Rekonštrukcia chodníkov, 
- Rekonštrukcia miestnych ciest, 
- Rekonštrukcia domu smútku. 

      3.   Podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci združenia MAS   
            Agroprameň. 
 
    
B. U k l a d á : 

1.  Starostovi podpísať 3 zmluvy o diela na práce s firmou BAU-PLAST,spol. s r.o.,    
     Dunajská Streda:  
     - Rekonštrukcia chodníkov, 
     - Rekonštrukcia miestnych ciest, 

           - Rekonštrukcia domu smútku. 
      2.  Starostovi podať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci združenia MAS  
           Agroprameň. 
 
 

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      Mgr. Zoltán Szalay 
 
 
Vo Vojke nad Dunajom, 06.09.2012 
 
 
 
        Ing. Donald Álló 
           starosta obce  
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Z á p i s n i c a 
 

napísaná z plánovaného zasadnutia OZ  Vojka nad Dunajom, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 3. októbra 2012 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.    Vyhodnotenie Dňa sv. Štefana 

5.    Informácie ohľadne podaného projektu na rekonštrukciu verejného    
       osvetlenia 
6.    Prejednanie otázok ohľadne výstavby domu dôchodcov 
7.    Vysporiadanie nájomných a vlastníckych vzťahov medzi obcou  

                                    a SENIOR, n.o. 
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 Ing. Blažeja Vargu. 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. 

 V rámci združenia MAS Agroprameň boli podané 05.09.2012 žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok na nasledovné práce: 
- Rekonštrukcia chodníkov (suma: 19.781,87 EUR bez DPH) 

            - Rekonštrukcia miestnych ciest ( suma: 16.889,41 EUR bez DPH) 
            - Rekonštrukcia domu smútku (suma: 11.204,11 EUR bez DPH). 

 
 

4. Vyhodnotenie Dňa sv. Štefana 
 

Starosta oboznámil poslancov s výdavkami na Deň Svätého Štefana a skonštatoval, že 
akcia prebehla úspešne. 
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Ďalej OZ sa rozhodlo, že nakoľko Deň sv. Štefana v roku 2013 bude oslavovať desiate 
výročie, tak program bude podľa možností a prvých predstáv dvojdňový, t.j. 17. a 18.augusta. 
 
 

5. Informácie ohľadne podaného projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
 

Starosta oboznámil OZ, že na podanú žiadosť na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
v roku 2010 ešte sme stále neobdržali oficiálnu odpoveď. 

 
 

6. Vybudovanie domu dôchodcov 
 
Starosta informoval OZ, že je záujem o vybudovanie domu dôchodcov na pozemkoch, 

ktoré sú vo vlastníctve Komposesorátu Vojka, parc.č.: 352/1, 351/1, 351/2 a 351/4  v k.ú. 
Vojka nad Dunajom. Investor predložil svoju predstavu formou vypracovaného hrubého 
zámeru, ktorý starosta poslancom predložil na prejednanie. Jednalo by sa o domov dôchodcov 
pre seniorov, spolu s relaxačným centrom. Prvá predstava investora bola vybudovanie 6 
nadzemných podlaží a vedľa budovy vytvorenie parku na oddych (viď zámer). 
     Poslanec Ing. A.Oross sa opýtal, prečo poslancom neboli doručené materiály v predstihu 
pred zasadnutím OZ, ktoré e-mailom žiadal dva dni pred konaním schôdze. Starosta to 
odôvodnil tým, že on sám ich obdržal v deň konania zasadnutia. Následne A. Oross navrhol, 
aby tento bod programu bol prerokovaný na ďalšom zasadnutí OZ. Ďalej uviedol, že podľa 
jeho názoru sa budova takýchto rozmerov (6 podlaží a dĺžka cca 80 metrov) sa do takejto 
malej dediny vôbec nehodí, pokazí obraz obce a napriek sľubom investora bude mať prevažne 
negatívny dopad na jej obyvateľov. A. Oross poznamenal, že s výstavbou takýchto rozmerov 
nesúhlasí  nikde na území obce a zámer vybudovať takúto budovu v bezprostrednom 
susedstve rodinnej zástavby považuje za absurdný a sledujúci výlučne jeho finančnú stránku 
bez ohľadu na záujem obyvateľov obce.  

Starosta konštatoval, že pochopí jeho argumenty, nakoľko býva na predmetnom úseku. 
Ďalej uviedol, aké by boli výhody pre obyvateľstvo obce: 

       -  bola by zabezpečená stála lekárska pohotovostná služba, 
       -  každodenná ordinácia obvodného lekára, 
       -  cca 30 pracovných miest,  
       -  celková výmera pozemku na nájom predstavuje 6.975 m2 x „nájomné“ 55,- EUR/m2,  

t.j. 383.625,- EUR, 
       -  pravidelný ročný príjem z daní z nehnuteľností. 

 

Starosta poznamenal, že s vybudovaním 6-poschodovej budovy sa ani on nevie 
stotožňovať a navrhol OZ, aby určili výškové hranice, t.j. max. podlažia plánovanej budovy. 

 

Poslanci prerokovali návrhy a dospeli k nasledovnému záveru a k schváleniu 
nasledovného zámeru:  
- vybudovať maximálne 4 nadzemné podlažia s parkom na oddych, 
- „nájomné“ za pozemok  55,- EUR/m2. 

 

Za hore uvedený návrh OZ (4 poslanci) hlasovalo nasledovne:  
za:       3 poslanci (Kristína Pajliová, Mgr. Zoltán Szalay, Ing. Blažej Varga) 
proti:   1 poslanec (Ing. Alexander Oross). 
 
Dohodlo sa, že starosta bude i naďalej rokovať s investorom a o každom postupe bude OZ 

informovať. Ďalej sa dohodlo, že starosta bude spolupracovať s advokátom obce JUDr. 
Pollákom ohľadne vypracovania návrhov jednotlivých zmlúv.  
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7.   Vysporiadanie nájomných a vlastníckych vzťahov medzi SENIOR, n.o. a obcou 

 

Vo veci vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov medzi SENIOR,n.o. a obcou sa  
OZ dohodlo, že starosta bude naďalej spolupracovať s advokátom obce JUDr. Pollákom 
ohľadne  prepracovania zmlúv. O ďalšom postupe bude starosta OZ priebežne informovať. 
Zatiaľ zo strany OZ neboli predložené pripomienky a návrhy k predmetnej veci. 
   
 

8.    Iné aktuálne otázky 
 

- Starosta informoval OZ, že na našu žiadosť z Recyklačného fondu bola zaslaná 
odpoveď, ktorú starosta predložil OZ. Na základe týchto dokumentov sa OZ dohodlo, že po 
vypísaných voľbách na starostu  obce Dobrohošť (ktoré sa konajú dňa 27.10.2013), naše OZ 
bude iniciovať spoločné zasadnutie obecných zastupiteľstiev na prerokovanie hore uvedených 
skutočností.  

 

- Starosta informoval OZ, že je záujem o vybudovanie bytových jednotiek na pozemkoch 
vo vlastníctve Komposesorátu Vojka v k.ú. Vojka nad Dunajom. Investor má záujem 
vybudovať bytové jednotky (cca 30 bytov) a požiadal starostu o spoluprácu, t.j. urobiť 
prieskum medzi obyvateľmi obcí Vojka nad Dunajom, Dobrohošť a Bodíky, nakoľko 
obyvatelia týchto obcí by mali prednosť pri kúpe týchto bytov. OZ sa rozhodlo, že sa najprv 
musí uskutočniť prieskum formou občianskeho fórumu, kde budú pozvaní obyvatelia troch 
obcí, aby sa zistil záujem. Na základe výsledku prieskumu v prípade záujmu, investor 
vypracuje návrh, ktorý OZ predloží na prejednanie.  

  
- Starosta oboznámil OZ so žiadosťou od p. Izabely Farkasovej, majiteľky Duna Presso, 

v ktorej žiada o odpustenie platenia poplatku za odvoz TKO (ako právnická osoba). Ako 
dôvod uvádza, že od 01.03.2012 má pozastavené prevádzkovanie živnosti a tým je Duna 
Presso zatvorené. Z tohto dôvodu odvoz odpadu nevyužíva. OZ sa rozhodlo, že žiadosti 
vyhovie a na obdobie od 01.03.2012 do 31.12.2012 nemá povinnosť zaplatiť poplatok za 
odvoz TKO (ako PO).   
 

      - Starosta informoval OZ, že na základe záznamu z kontroly dopravného značenia 
a stavebno-technického stavu ciest v k.ú obce Vojka nad Dunajom doručeného na náš úrad 
dňa 07.03.2012 od  OR PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát a na základe 
našej žiadosti týkajúcej sa zníženia najvyššej dovolenej rýchlosti na ceste č. III/5068  v okolí 
príjazdovej komunikácie na kompu bolo navrhnuté nasledovné: 

Označenie začiatku a konce našej obce na tomto úseku od obce Dobrohošť a Bodíky, 
čím by došlo k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky, kde by bola najvyššia povolená 
rýchlosť 50 km/h. 
 K zmene tohto trvalého dopravného značenia je potrebné vypracovať potrebnú 
projektovú dokumentáciu odborne spôsobilou osobou. OR PZ, Dopravný inšpektorát 
v Dun.Strede odporučil firmu PAULOS-DLS, Ing. Pavola Seböka z Dunajskej Stredy, ktorý 
zaslal cenovú ponuku na vypracovanie projektu v cene 300,-EUR s DPH. OZ jednohlasne 
odsúhlasilo vypracovanie projektu za uvedenú sumu a jeho následné postúpenie na príslušné 
úrady.  

 

- Starosta oboznámil OZ, že ohľadne vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov medzi  
majiteľmi pozemkov na športovom ihrisku a obcou, na návrh advokáta obce JUDr. Polláka by 
bolo potrebné, ako kompenzáciu, vyplatiť nájomné za poľnohospodársku pôdu na roky  2010, 
2011 a 2012 podľa LV č...   nasledovne : 

- Silvia Bölcsová (1/8)                         -     9,09 EUR 
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- Michal Bölcs (1/8)                             -     9,09 EUR 
- Jozef Trsťan a manž. Helena (6/8)    -    54,54 EUR. 
OZ sa rozhodlo, že kompenzáciu hore uvedeným majiteľom v tejto forme vyplatí.  

 

- OZ prerokovalo návrh A.Bernáthovej, pracovníčky OcÚ na kúpu nového počítača  
spolu s monitorom, operačným systémom (MS Windows) a kancelárskym programom (MS 
Office) pre obecný úrad kvôli zastaralosti existujúceho zariadenia v hodnote do 600,- EUR. 

Prítomní poslanci s predloženým návrhom jednohlasne súhlasili. 
 

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. 10/2012 – OZ 
  
 

Obecné zastupiteľstvo Vojka nad Dunajom  
 
 
 

A. B e r i e   n a   v e d o m i e  : 
 

1.   Určenie overovateľov tejto zápisnice. 
2.   Určenie zapisovateľky tejto zápisnice. 

 
 
 

B.   S ch v a ľ u j e  : 
 

1. Program zasadnutia. 
2.   Ohľadne vybudovania bytoviek uskutočniť prieskum formou občianskeho fórumu, kde  
      budú pozvaní obyvatelia troch obcí, aby sa zistil záujem. 
3.   Pre p. Izabelu Farkasovú:  na obdobie od 01.03.2012 do 31.12.2012 nemá povinnosť  
      zaplatiť poplatok za odvoz TKO (ako PO). 
4.   Vypracovanie projektovej dokumentácie ohľadne zníženia dovolenej rýchlosti pri  
      ceste č. III/5068  v okolí príjazdovej komunikácie na kompu - firmou PAULOS-DLS,  
      Pavol Sebök, Dunajská Streda, za cenu 300,- eur s DPH a jeho následné postúpenie na  
      príslušné úrady.  
5.  Ohľadne vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov medzi  majiteľmi pozemkov na  
      športovom ihrisku a obcou vyplatiť nájomné za poľnohospodársku pôdu na roky     
      2010, 2011 a 2012 podľa LV č...   nasledovne :   
      - Silvia Bölcsová (1/8)                         -     9,09 Eur 
      - Michal Bölcs (1/8)                             -     9,09 Eur 
      - Jozef Trsťan a manž. Helena (6/8)    -    54,54 Eur. 
7.   Nákup PC s príslušenstvom v hodnote do 600,- EUR pre obecný úrad. 
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C.   S ú h l a s í : 
 

       1.  So zámerom vybudovania domu dôchodcov s nasledovnými podmienkami: 
      - vybudovať maximálne 4 nadzemné podlažia s parkom na oddych, 

- „nájomné“ za pozemok  55,- EUR/m2. 
       2.  So zvolaním spoločného zasadnutia OZ obcí Vojka nad Dunajom a Dobrohošť.  
 
  
D.  U k l a d á : 
 

1.  Starostovi i naďalej rokovať s investorom ohľadne vybudovania domu dôchodcov.  
2.  Starostovi i naďalej spolupracovať s advokátom obce JUDr. Pollákom ohľadne  

vypracovania návrhov jednotlivých zmlúv ohľadne vybudovania domu dôchodcov.  
3.  Starostovi i naďalej spolupracovať s advokátom obce ohľadne prepracovania zmlúv vo  
     veci vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov medzi SENIOR,n.o. a obcou. 
4.  Starostovi iniciovať zvolanie spoločného zasadnutia OZ obcí Vojka nad Dunajom  

a Dobrohošť.  
      5.  Starostovi i naďalej rokovať s investorom ohľadne vybudovania bytových jednotiek. 

6.  Starostovi objednať vypracovanie projektovej dokumentácie ohľadne zníženia  
     dovolenej rýchlosti pri ceste č. III/5068  v okolí príjazdovej komunikácie na kompu –  
     firmou PAULOS-DLS,  Pavol Sebök, Dunajská Streda, za cenu 300,- eur s DPH a jeho       

           následné postúpenie na príslušné úrady.  
7.  Starostovi ohľadne vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov medzi  majiteľmi  
     pozemkov na športovom ihrisku a obcou vyplatiť nájomné za poľnohospodársku pôdu  
     na roky 2010, 2011 a 2012 podľa LV č...   nasledovne : 
      - Silvia Bölcsová (1/8)                         -     9,09 Eur 
      - Michal Bölcs (1/8)                             -     9,09 Eur 
      - Jozef Trsťan a manž. Helena (6/8)    -    54,54 Eur. 

 
 

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    Ing. Blažej Varga  
 
 
 
Vo Vojke nad Dunajom, 10.10.2012 
 
 
 
        Ing. Donald Álló 
           starosta obce  
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