Starosta obce Erik TIMKO

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horovce
ktoré sa uskutoční dňa: 25.06.2021 t.j. piatok o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Horovciach s
navrhovaným programom:
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Otvorenie
a/ Schválenie programu rokovania
b/ Voľba návrhovej komisie
c/ Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Informácia o zanalizovaných možnostiach majetko- právneho vysporiadania parcely EKN
930/121, ktorá je v obci využívaná ako futbalové ihrisko podaná osobne právnym zástupcom
JUDr. Kuročkom
Prerokovanie žiadosti o finančnú dotáciu pre futbalový klub – OŠK Horovce
Prerokovanie uvoľnenia finančného príspevku vo výške 600 € na základe žiadosti
o dotáciu OŠK - futbalový klub Horovce
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce
Záverečný účet obce - prerokovanie
Návrh kontrolnej činnosti HL na II. polrok 2021
Prerokovanie zámeru žiadateľa Mareka Horvátha k zriadeniu predajne zmiešaného tovaru
v prevádzkovom rozsahu a podľa zoznamu predajných tovarov podľa opisu predajne zaslaného
emailom dňa 16.06.2021,na parcele č.702/1 a 702/2 na súp. č. 247 v kat. území obce Horovce
Prerokovanie zámeru žiadateľa Gustáva Horvátha na realizáciu prístavby
kuchyne s jedálňou k existujúcej garáži na parc. 592/3 a 592/1 na súp. č. 14 v kat.
území obce Horovce
Prerokovanie možnosti realizácie asfaltového postreku na zrekonštruovanú zadnú
prístupovú komunikáciu k budove OcU vo výške 1200 €
Prerokovanie potreby výmeny detských toaliet v Materskej škole Horovce
Prerokovanie zámeru obce podieľať sa na založení Občianského združenia
“Ondavské cyklotrasy“,
Informácia o začatí nového konania vedeného MŽP pre: „ Zariadenie pre materiálové
zhodnocovanie odpadov Horovce,“ ktoré procesuje Ministerstvo ŽP SR, vo veci
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na Životné prostredie, a informácia o liste
z MŽP SR zo dňa 11.05.2021
Prerokovanie stanoviska obce k zámeru pre navrhovanú činnosť: „ Zariadenie pre
materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce“, na základe začatého nového správneho
konania, ktoré procesuje Ministerstvo ŽP SR, vo veci posudzovania plyvov navrhovanej
činnosti na ŽP
Informácia o vykonanom prieskume doporučenom obecným zastupiteľstvom
formou dotazníka pre zámer výstavby IBV
Informácia o pozvaní na akciu „Horovecká varecha“ v obci Horovce pri Púchove
Rôzne
Záver
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