
Štefan Czinke 
starosta obce Vojany 
076 72 V o j a ny 

POZVÁNKA 

Vojany dňa 21.7.2016 

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení v 
neskorších predpisov 

zvolávam 

siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch, ktoré sa uskutoční 
dňa 27 júla 2016 o 16.30 hod. v zasadacej sieni obecného úradu. 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrolný deň stavby: „ Odvedenie dažďových vôd Voj any - rekonštrukcia" 
4. Kontrola uznesení • 
5. Informácia o vymáhanie zmluvnej pokuty vo výške 12 500,00 €od Jákob - ép. Kft. Vajdácska 
Maďarsko 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 2. polrok 2016 
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vo Vojanoch v 1. polroku 2016 

Správa hlavného kontrolóra o vykonanej následnej kontrole odmeňovania zamestnancov obce 
Vojany 

· 8. Akcia: „ V. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry " 
9. Vypísanie verejného obstarávania na odstránenie závad bleskozvodov a elektrických zariadení 

po revízii v budovách tvoriacich majetok obce Vojany 
10. Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
11 . Záver 

Štefan Czinke 
starosta obce 



Návrhy uznesenia k jednotlivým bodom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného 27.07.2016 

Bod č. 1 OZ schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Bod č. 2 OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Kaszonyi Ferdinánd a Lukáč 
Attila 

Bod č. 3 Na základe návrhu na zasadnutí OZ sa rozhodne o tomto uznesení 

Bod č. 4 OZ berie na vedomie plnenie uznesení OZ v zmysle vyhodnotenia plnenia uvedeného 
v prílohe č.1 tohto uznesenia 

Bod č. 5 OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o vymáhanie zmluvnej pokuty vo výške 
12 500,00 EUR od Jákob- ép. Kft. Vajdácska Maďarsko 

Bod č. 6 OZ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 2. 
polrok 2016 

Bod č. 7 OZ berie na vedomie 
Al Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vo Vojanoch v 1. polroku 2016 
B/ Správu hlavného kontrolóra o vykonanej následnej kontrole odmeňovania zamestnancov obce 

Vojany 

Bod č. 8 OZ schvaľuje uskutočniť akciu: „ V Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry" 
dňa 28.8.2016 • 

Bod č. 9 OZ schvaľuje vypísanie verejného obstarávania na odstránenie závad bleskozvodov 
a elektrických zariadení po revízii v budovách tvoriacich majetok obce Vojany 

Bod č. 14 OZ berie na vedomie správu ..... ..... .. .......... komisie zo dňa ..................... . 
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