
    
 

                   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: 4.3.2022 t.j. v piatok o 17.00 hodine v Kultúrnom dome 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. Správa o hospodárení za IV Q 2021 

        4.  a)  Prerokovanie a schválenie odpredaja obecného pozemku,  o celkovej výmere 78 m2, 

               druh pozemku – zastavaná plocha, parcela č. C-KN 20/3 a záhrada, parcela č. C-KN  

              21/3, v stave E-KN 1611/1, katastrálneho územia Horovce, zapísaných na liste  

              vlastníctva č. 1292, za kúpnu cenu 4,- €/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 312,- €  

              manželom Jozefovi Farbárovi a Aurélii Farbárovej s trvalým pobytom Horovce č. 32 

b)  Prerokovanie a schválenie kúpy pozemku o celkovej výmere 71 m2  , druh pozemku – 

záhrada, parcela č. C-KN 21/4   katastrálneho územia Horovce, zapísanej na liste vlastníctva č. 

40 od vlastníkov Jozefa Farbára a Aurélie Farbárovej s trvalým pobytom Horovce č. 32, a to za 

kúpnu cenu 4,- €/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 284,-€ 

c)  Prerokovanie a schválenie kúpno-predajnej zmluvy, predmetom ktorej je odpredaj pozemku 

vo vlastníctve obce Horovce uvedeného v uznesení č.  

d)  Prerokovanie a schválenie kúpno-predajnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa pozemku vo 

vlastníctve Jozefa Farbára a Aurélie Farbárovej uvedeného v uznesení č. 

         5.  a)   Informácia o doručení rozsudku okresného súdu v Michalovciach Sp. zn.:  7C/5/2021 vo veci  

                  žaloby o vydanie veci žalobcu obce Horovce 

                  proti žalovaným občanom na bývalom popisnom čísle 112 v obci  Horovce vydaného dňa 

                 22.12.2021 a právoplatného dňa 05.02.2022 

              b)  Prerokovanie a schválenie výzvy na vydanie veci adresovanej občanom na bývalom 

                    popisnom čísle 112 v obci Horovce, v súlade s rozsudkom okresného súdu v Michalovciach   

                    Sp. zn.: 7C/5/2021, ktorý bol vydaný dňa 22.12.2021 a právoplatný dňa 05.02.2022 

        6.   Prerokovanie a schválenie doplatku vo výške 210 EUR súvisiaceho s kúpou  športových potrieb  

               pre mládežnícke futbalové mužstvo OŠK v obci Horovce. 

        7.    Prerokovanie možností zberu použitých textílií, šatstva, topánok a kabeliek na zbernom dvore 

                 v obci Horovce 

        8.   Prerokovanie možností spôsobu zberu konárov z domácností v mesiaci marec.      

        9.   Prerokovanie možnosti realizácie obecného podujatia – Deň matiek-Horovce 

      10.   Informácie súvisiace s podaním ŽoNFP pre projekt „Rekonštrukcia časti cesty v obci Horovce“  

      11.   Informácia o činnosti  miestnej akčnej skupiny Poondavie   

      12.   Informácia o humanitárnej zbierke obce Horovce pre ľudí z Ukrajiny 

      13.  Rôzne  

      14.   Záver 

                                                                                                                              

                                                                                                               

 

 

                                                                                                              ERIK  TIMKO: 

                                                                                            Starosta obce v.r. 


