
  Starosta obce Erik TIMKO  
  

 

Pozvánka:   doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce dňa:  7.6.2019 

 
 

                   P o z v á n k a 
  

 V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 

z v o l á v a m  

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horovce 

 ktoré sa uskutoční dňa:  19.06.2019 o 17.00 hodine v KD Horovce 

  

      1.  Otvorenie 
        a/ Schválenie programu rokovania 

        b/ Voľba návrhovej komisie 

        c/  Určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Správa o hospodárení za I.Q 

     4. Stanovisko HL k Záverečnému účtu 

     5. Návrh - Záverečný účet za rok 2019 

     6.  Návrh kontrolnej činnosti HL na II. polrok. 

7.  Prerokovanie a schválenie rekonštrukcie  časti obecných komunikácií na náklady 

obce   

 8.  Prerokovanie možnosti čiastočnej výstavby vodovodného radu pri štátnej ceste 

I/19 financovanej obcou a VVS 

     9.  Schválenie zmluvy so spoločnosťou PZS 5, s.ro. ktorej predmetom je činnosť  

pracovnej zdravotnej služby v rozsahu podľa spomínanej zmluvy. 

     10. Prerokovanie a schválenie  ponuky parkových svietidiel od spoločnosti 

         OSLOCOMP   a.s. 

    11. Prerokovanie  a schválenie realizácie klimatizácie v MKD Horovce na základe 

cenovej ponuky spoločnosti EL – MONT s.r.o. 

    12.  Prerokovanie  spôsobu realizácie akcie Horovce – Horovčanom a schválenie 

finančných nákladov s tým spojených. 

    13.  Prerokovanie možnosti realizácie vzduchotechníky – odsavača pár v kuchyni MŠ      

na základe cp   od spoločnosti SOPKLIMA   

    14.  Prerokovanie osadenia montovateľného stlĺpika, ako zábrany vstupu autom na 

priestranstvo pri KD 

 15.  Prerokovanie  a schválenie možnosti realizácie dobudovania – rozšírenia a úpravy 

parkovacej plochy pre autá pri KD Horovce a kostole na základe konkrétnej cp 

 16.  Schválenie obmedzenia prevádzky OCU Horovce podľa potreby v súvislosti 

s rekonštrukciou budovy OCU 

 17.  Informácia o nepridelení dotácie s ENVIRO – fondu   rozhodnutím MŽP na 

výstavbu obecného vodovodu  

 18. Informácia o schválení zmeny realizácie rekonštrukcie mosta 

 19. Prerokovanie Štatútu obce 

 20.  Rôzne  

 21.  Návrh na prijatie uznesení 

 22.  Záver                                                                                                    Erik Timko v.r. 

                                                                                                                          Starosta obce: 


