..,

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

Voj any

dňa

24.04.20 17

POZV ÁNKA
V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení v neskoršíc h predpiso v
zvoláv am
tretie zasadnut ie Obecnéh o zastupite l'stva vo Vojanoch , ktoré sa uskutoční
dňa 27. apríla 2017 o 16.00 hod. v zasadace j sieni obecného úradu.

Program :

1. Otvoreni e
2. Vol'ba návrhove j komisie
'
uznesení
3. Kontrola
v
4. Ziadost' zo dňa 6.4.2017 Karola Gyťireho, č.50, 07672 Vojany o vrátenie finančného
príspevk u
5. Vol'ba hlavného kontroló ra Obce Vojany
6. Projekt:, , Sportovo rekreačný areál - Detské ihrisko Vojany ''
7. Projekt:, , Odvodne nie dažd'ový ch vôd Vojany - rekonštr ukcia''
8. VI. Vojanský festival mad'arskej národnos tnej kultúry- Divadeln é vystúpen ie v roku 2017
9. Protokol k záverečnému vyhodno teniu plnenia podmien ok zmluvy o poskytnu tí podpory
z Environm entálneh o fondu for1nou dotácie na projekt: ,, Nákup technoló gie na triedený
odpad zber BRO v obci Vojany ''
1O. Informác ia o možnost i vypracov ania žiadosti o NFP
11. Ziadost' zo dňa 26.2.201 7 o riešenie hroziace ho problému s neprispô sobivým i občanmi
v obci Vojany
12. Správa hlavného kontroló ra zo dňa 16.2.201 7 o kontrolne j činnosti hlavného kontroló ra vo
Vojanoc h v roku 2016
13. Záznam z kontroly hlavného kontroló ra zo dňa 19.1.201 7 o kontrole finančného riadenia
a finančnej kontroly a účtovných dokladov 3. štvrt'roka 2016
· 14. Inforn1ácia o prebieha júcich súdnych sporoch
15. Dodatok č. 4 k VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzk u a mzdy
na diet'a školskéh o zariaden ia so sídlom na území obce Vojany
16. Vykonan ie kontroly DČOV
17. Návrh na zloženie kultúrnej komisie pri OZ Vojany
18. Správa jednotliv ých komisií pri OZ Voj any
19. Záver
v

v

•

•

v

•

Stefan Cz1nke
starosta obce

•

•

Návrhy uznesenia k jednotlivým bodom programu zasadnutia obecného zastupitel'stva
konaného 27.04.2017
Bod

č.

1 OZ schval'uje program dnešného zasadnutia.

Bod

č.

2 OZ schval'uje návrhovú komisiu v nasledovnon1 zložení: Attila Lukáč a Zoltán Béreš

Bod

č.

3 OZ berie na vedomie plnenie uznesení OZ od

č.

11201 7 po

č.1812017

Bod č. 4 OZ berie na vedomie žiadost' zo dňa 6.4.2017 Karola Gylireho, č.50, 076 72 Voj any o vrátenie
finančného príspevku
Bod č.5 OZ konštatuje, že nikto nepodal prihlášku v termíne do 6.4.2017 na Vol'bu hlavného
kontrolóra Obce Vojany
•

Bod č. 6 OZ
Al berie na vedomie list zo dňa 20.12.2016, Ministerstva vnútra SR o schválenej dotácie
na projekt: ,, Sportovo rekreačný areál- detské ihrisko Vojany '' vo výške 1O OOO,- EUR
BI berie na vedomie zápisnicu zo dňa 11.04.2017 z vyhodnotenia ponúk zákazky:
,, Sportovo rekreačný areál- detské ihrisko Vojany ''
Cl poveruje starostu obce s podpísaním Zmluvy o dielo s vít'azom: Jozef Hrabík ALL FOR
FOOD, Cierne Pole č. 95, 079 01 Cieme Pole
v

v

v

v

'

Bod č. 7 OZ
Al berie na vedomie Rozl1odnutie číslo: 102 l 9641BP2- 75117 ministra ZP SR o poskytnutí
podpory formou dotácie z Environmentálnel10 fondu na projekt: ,, Odvodnenie dažd'ových vôd
Voj any - rekonštrukcia ''vo výške 40 OOO,- Eur
BI poveruje starostu obce s podpísaním Zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie na projekt
v

Bod č. 8 OZ
Al schval'uje realizovat' akciu: VI. Vojanský festival národnostnej kultúry, dňa 26. augusta 2017
'
BI berie na vedomie list zo dňa 27.03.2017 Uradu vlády SR, Námestie slobody!, 813 70 Bratislava
o poskytnutie dotácie na projekt:,, VI. Vojanský festival národnostnej kultúry'' vo výške 1 000,eur, a na,, Divadelné vystúpenia rok 2017 ''vo výške 2 OOO,- eur.
Bod č. 9 OZ berie na vedomie Protokol číslo: V 157212017 k záverečnému vyhodnoteniu plnenia
podmienok zmluvy a poskytnutí podpory z Environmentálneh o fondu formou dotácie na projekt: ,,
Nákup technológie na triedený odpad zber BRO v Obci Vojany ''vo výške 65 OOO,- Eur
Bod

č.

10 OZ berie na vedomie informáciu o možnosti vypracovania žiadosti o NFP

Bod

č.

11 Na základe návrhu na zasadnutí OZ sa rozhodne o tomto uznesení

Bod č. 12 OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra zo
hlavného kontrolóra vo Vojanoch v roku 2016

dňa

16.02.2017 o kontrolnej

činnosti

13 OZ berie na vedomie Záznam z kontroly hlavného kontrolóra zo dňa 19.01.2017 o kontrole
finančného riadenia a finančnej kontroly a účtovných dokladov 3. štvrt'roka 2016

Bod

č.

Bod

č.

14 OZ berie na vedomie infor1náciu o prebiehajúcich súdnych sporoch

Bod č. 15 OZ schval'uje Dodatok č.2 k VZN Obce Vojany č.212010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na diet'a školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany
Bod

č.

16 Na základe návrhu na zasadnutí OZ sa rozhodne o tomto uznesení

'

Bod

č.

17 Na základe návrhu na zasadnutí OZ sa rozhodne o tomto uznesení

Bod

č.

18 OZ berie na vedomie správu ................................ komisie zo

•

'

•

dňa

................... .

