
                                        Ladislav Híves , starosta obce Nenince 

                                                         Lukanénye Község Polgármestere 

             --------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA  - MEGHÍVÓ 
                                                                                                                       Nenince, Lukanénye  :  20.04.2020 

                                Podľa ustanovenia §13 odseku (4) zákona SNR č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m  zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva Nenince, ktoré sa koná dňa : 

                                                          30.04.2020 o 18.00 hod. 

V zasadačke Obecného domu v Neninciach. V súvislosti s výskytom a šírením COVID-19 a nariadenia 
Hlavného hygienika SR zasadnutie sa koná bez prítomnosti verejnosti! Prosím poslancov a poslankyne, 
aby nevstupovali do rokovacej miestnosti bez rúška a dôkladnej dezinfekcie rúk.! Za pochopenie 
vopred ďakujem . 

Az 1990.évi 369 Tt,sz. a községekről szóló hatályos törvény 13.,.§-a 4. bekezdése értelmében 

ezennel meghivom Önt a Lukanénye-i Községi  Képviselő -testületi ülésre, amelyre 

2020.04.30 -án 18.00 órai 

kezdettel kerül sor a Lukanénye-i Községháza  tárgyalótermében,  

Kérem a képviselőket, hogy a COVID-19 vírus fertőzésveszély elkerülése érdekében viseljenek szájvédőmaszkot és 

alaposan végezzenek kéz fertőtlenítést a tárgyalóterembe való belépés előtt. A tisztifőorvos rendelete értelmében 

kizárandó a lakosság részvétele a tanácsülésen. 

Prezentácia poslancov od 17.30 do 18.00 hod. 

Prezentáció :17.30-tól – 18,00 ó – ig. 

Návrh programu :  

1. Otvorenie - Megnyitó 
2. Schválenie programu rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

Testületi ülés programjának elfogadása , 

3. Zvolenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a návrhovej komisie, 
A hitelesitők,jegyzőkönyvezető valamint a javaslóbizottság megválasztása, 

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva z predošlého zasadnutia , 
Lukanénye község képviselő-testülete legutóbb hozott határozatainak ellenőrzése 

5. Schválenie Zmluvy o dielo HYDROGEP s.r.o (o podrobný hydrogeologický 
prieskum pre odber vody z vodného zdroja pitnej vody+ PHO I.stupňa ) 
A HYDROGEP s.r.o, munkaszerződésének jóovahagyása, 
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6. Vysporiadanie majetku - spis.č. 35/2019 Szatmári -  Telekrendezés Szatmári 
7. Informácie o opatreniach v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej 

situácie v SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným Korona-
vírusom – COVID -19 vírussal kapcsolatos információk 

8. Rôzne - Egyéb  

9. Diskúsia - Vita 
10. Schválenie uznesení- Határozatok jóváhagyása 
11. Záver - Befejezés 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ladislav Hí ves 

                                                                                 Starosta obce - Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


