
  Starosta obce Erik TIMKO  
  

 

Pozvánka:   doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce dňa:   26.11.2019 
 

  

                  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:  03.12.2019 o 17.00 hodine v zasadačke    

Obecného úradu v Horovciach   s navrhovaným programom: 

  

     1.  Otvorenie 
        a/  Schválenie programu rokovania 

        b/  Voľba návrhovej komisie 

        c/   Určenie overovateľov zápisnice 

2.   Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3.   Plán činnosti HL na 1.polrok 2020 

4.   Stanovisko HL k návrhu rozpočtu na rok  2020-2022    

5.  Prerokovanie – schválenie  návrhu  rozpočtu na rok 2020 -2022 

6.  Správa o hospodárení za III.Q 

7.  Prerokovanie – schválenie návrhu zmluvy o poskytovaní auditorských služieb 

s Ing . Jánom Miľovčíkom  

8.  Prerokovanie   -   schválenie návrhu  VZN 6/2019 – miestne dane 

9.  Prerokovanie   -   schválenie návrhu  VZN 7/2019 – miestny poplatok 

10.  Prerokovanie   -   schválenie návrhu  VZN 8/2019 -DZN   

11.  Prerokovanie  -    schválenie návrhu  VZN  9/2019 – o nakladaní s odpadmi  

12.  Schválenie  finančných prostriedkov na zakúpenie ohňostroja 

13.  Schválenie akcie Horovská kvapka krvi a finančné prostriedky na uskutočnenie  

tejto akcie    

14.  Potreba kúpy sietí proti hmyzu na okná v požiarnej zbrojnici  - prerokovanie 

15.  Odstránenie plechovej búdy na obecnom cintoríne – prerokovanie 

16.  Návrh na zriadenie ďalšej úradnej tabuli v obci – prerokovanie 

17.  Prerokovanie potreby nového VZN o správe cintorína a poplatkov  

18.  Prerokovanie  žiadosti o dotáciu od OŠK Horovce  

19.  Prerokovanie  žiadosti o dotáciu od Jednota dôchodcov – Horovce 

20.  Prerokovanie schválenie   financovania neoprávnených výdavkov realizácie 

projektu Rekonštrukcia  domu smútku z vlastných zdrojov obce 

     21.  Rôzne: informácie:  realizácia  chodníka, pridelenie dotácie na silvestrovský beh  

             z RPV Úradu  vlády SR, nákup detských postieľok do MŠ Horovce ,    

prerokovanie čerpania rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov 

projektov. 

     22.  Návrh na prijatie uznesení 

     23.  Záver 

  

   

                                                                                                        Erik Timko v.r. 


