
Štefan Czinke 
starosta obce Vojany 
076 72 V o j a n y 

POZVÁNKA 

Vojany dňa 23.9.2016 

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

zv ol ávam 

deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch, ktoré sa uskutoční 

dňa 28 septembra 20 16 o 18.00 hod. v zasadacej sieni obecného úradu. 

Program: 

l . Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Audítorská správa zo dňa 27.7.2016- Ing. Marta Nachtmannová, 072 34 Zalužice 358 
5. Individuálna výročná správa Obce Vojany za rok 2015 

Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 
6. Zmena rozpočtu Obce Vojany 
7. Vyúčtovanie akcie: " V. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry" 
8. List Okresného súdu Michalovce zo dňa 30.8.2016 
9. Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
10. Záver 

• 

Štefan Czinke 
starosta obce 



Návrhy uznesenia k jednotlivým bodom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného 28.09.2016 

Bod č. l OZ schval'uje program dnešného zasadnutia. 

Bod č. 2 OZ schval'uje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Marián Bračok a Gabriel 

Franko 

Bod č. 3 OZ berie na vedomie plnenie uznesení OZ v zmysle vyhodnotenia plnenia 
uvedeného v prílohe č. l tohto uznesenia 

Bod č. 4 OZ berie na vedomie Správu zo dňa 27. júla 2016 nezávislého audítora - Ing. 
Nachtmannová Marta, 072 34 Zalužice č. 358 

Bod č. 5 OZ schvaľuje 
Individuálnu výročnú správu Obce Vojany za rok 2015 zo dňa 25.7.2016 

OZ berie na vedomie 
Dodatok správy audítora zo dňa 31.7.2016 o overení súladu výročnej správy 
s účtovnou závierkou v zmysle zákona č . 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5 

Bod č. 6 OZ schval'uje 
AJ Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 
BI Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 

Bod č. 7 OZ berie na vedomie Vyúčtovanie akcie:" V. Vojanský festival maďarsklej 
národnostnej kultúry" 

Bod č. 8 OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výzve Okresného súdu 
Michalovce, zo dňa 30.8.2016 vo veci Eltodo osvetlenie s.r.o., c/a Obec Vojany 
o zaplatenie 8 328 eur s prísl. 

Bod č. 9 OZ berie na vedomie správu .. ... .... ..... ...... .. komisie zo dňa .......... ........ ... . 
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