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

POZVÁNKA 

Vojany dňa 21.1 0.2016 

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.36911990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení v neskorších predpisov 

zvo lá v am 

deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch, ktoré sa uskutoční 
dňa 26. októbra 201 6 o 18.00 hod. v zasadacej sieni obecného úradu Vojany. 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Rozsudok Olaesného súdu Košice I zo dil.a 8.9.2016 sp.zn.: 31Cb/165/2015 vo veci 

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. o splnenie zmluvne prevzatej povinnosti 
5. Stanovisko JUDr. Dušana Szabóa, advokáta, Kráľovský Chlmec zo dňa 19.10.2016 

k návrhu Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest 
a budúcej spolupráce č.: ZLP 2016-1258-miniDCOM+ 

6. Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. č. 339038000 
7. Prehľad aktuálnych a plánovaných žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných 

prostriedkov na projekty Obce Voj any k 19. l 0.20 16 
8. Voľba predsedu finančnej komisie pri OZ Vojany 
9. Správa jednotlivých komisií pri OZ Vojany 
1 O. Záver 
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Štefan Czinke 
starosta obce 
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Návrhy uznesenia k jednotlivým bodom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného 26.10.2016 

Bod č. 1 OZ schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Bod č. 2 OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ladislav Jakub a Ferdinánd 
Kaszonyi 

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 Rozsudok súdu Košice I zo dňa 8.9.216 sp. zn.: 3 lCb/165/2015 vo 
veci ELTODO OSVETLENIOE s.r.o. o splnenie zmluvne prevzatej povinnosti 

Bod č. 5 OZ berie na vedomie Stanovisko JUDr. Dušana Szabóa, asdvokáta, Kráľovský Chlmec 
zo dňa 19.10.2016 k návrhu Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum 

obcí a miest a budúcej spolupráce č.: ZLP-2016-1258-miniDCOM+ 

Bod č. 6 Na základe návrhu na zasadnutí OZ sa rozhodne o tomto uznesení 

Bod č. 7 OZ berie na vedomie Prehľad aktuálnych a plánovaných žiadosti o poskytnutie NFP na 
projekty Obce Vojany k 19.10.2016 

Bod č. 8 Na základe návrhu na zasadnutí OZ sa rozhodne o tomto uznesení 

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