
  Starosta obce Erik TIMKO  
  

 

Pozvánka:   doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce dňa:  20.08.2020 

 
 

                   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: 27.08 2020  o 17.00 hodine v zasadačke Ocu Horovce 

  
      1.  Otvorenie 
        a/ Schválenie programu rokovania 

        b/ Voľba návrhovej komisie 

        c/  Určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3.  Vystúpenie hosťa p. Furu s informáciami  o podnikateľskom zámere  na výstavbu  

zariadenia  pre materiálové zhodnocovanie odpadov v Horovciach  

4. Správa o hospodárení za II.Q 

5. Úprava rozpočtu formou rozpočtových opatrení 

6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o zrušení VZN č.1/2017 na základe protestu 

prokurátora zo dňa 23.06.2020 

     7. Prerokovanie a schválenie  návrhu VZN o zrušení VZN  2/2017, 3/2017, 2/2019 

     8. Návrh na odvolanie členov komisie Verejného záujmu 

     9. Voľba nových členov  komisie Verejného záujmu 

10.  Návrh na schválenie zradenia  obecnej kompostárne  

11. Prerokovanie a schválenie Sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou za úkony 

vykonávané obcou a za krátkodobý nájom majetku obce 

12. Návrh na úpravu rozpočtu  nevyčerpaného mzdového normatívu Základnou školou  

vzniknutého  dlhodobou PNS a pretrvávajúcou pandémiou COVID 19   na prevádzkové 

výdavky  za účelom zabezpečenia a čiastočného odstránenia havarijného      stavu budovy ZŠ 

Horovce   

13.Prejednanie žiadosti  Ing. p. Zuzany Jendželovskej na odpredaj časti parcely za účelom 

vjazdu  na  parcelu , ktorá je vo vlastníctve žiadateľky 

14. Prerokovanie zámeru odpredaja hasičskej Avie 

15. Prerokovanie realizácie obecnej akcie Úcta k starším 

16. Prerokovanie možnosti realizácie autobusových zastávok v smere na Tušickú Novú Ves 

17.  Uvoľnenie časti  schválenej dotácie vo výške 1000 Eur pre OŠK Horovce  

18.  Informácia o podnikateľskom zámere p. Furu na výstavbu zariadenia  pre materiálové 

zhodnocovanie odpadov Horovce, spojená so začatím zisťovacieho konania v predmetnej veci 

Okresným úradom odborom starostlivosti o ŽP v MI a možnosťou obce Horovce, ako 

účastníka konania vyjadriť sa k predmetnému zámeru  

19. Informácia o vzniknutej situácii v Dome Smútku 

20. Informácia o pripravovanom zbere kuchynského odpadu 

21.Informácia o možnosti vypracovania fotograficko-textovej  brožúry pánom Rovňákom 

     22. Rôzne  

     23. Návrh na prijatie uznesení 

     24.  Záver                                                                                                             Erik Timko v.r. 

                                                                                                                            Starosta obce: 

 
 

 


