
Starosta obce Koškovce 
  
  

V Koškovciach, dňa 24.06.2022 

sp. zn.:  ............................. 

 

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 

zvolávam 

plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Koškovce 
ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2022 o 16:30 hod. v budove Obecného úradu v zasadacej 

miestnosti OZ s týmto n a v r h o v a n ým  programom: 

 

Program Predkladá Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Určenie zapisovateľa  

starosta obce 

 

2.  
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za rok 2021 
HK 

 

3.  

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly 

a.) stavu úverov k 31.12.2021  

b.) stavu lízingov k 31.12.2021,  

HK 

 

4.  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2022 
HK 

 

5.  
Návrh VZN č. 1/2022 o ustanovení  činností, ktorých vykonávanie 

je na území obce zakázané alebo obmedzené 
starosta obce 

 

6.  
Návrh VZN č. 2 /2022 o pravidlách na udržiavanie  čistoty v obci 

a ochrany verejnej zelene na území obce Koškovce 
starosta obce 

 

7.  
Návrh VZN č. 3 /2022 o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce Koškovce 
starosta obce 

 

8.  
Návrh VZN č. 4 /2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb 

v obci Koškovce 
starosta obce 

 

9.  
Návrh VZN č. 5 /2022 o podrobnostiach o organizácii 

miestneho referenda v obci Koškovce 
starosta obce 

 

10.  
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023-

2027 
starosta obce 

 

11.  
Návrh zmluvy o prenájme časti nehnuteľnosti – CPK 

Michalovce 
starosta obce 

 

12.  Transparentný účet – vyúčtovanie finančných prostriedkov starosta obce  

13.  Návrh textov do kroniky obce 
poslankyňa 

Kočanová 

 

14.  
TJ Družstevník Koškovce – informácia o činnosti 

futbalového klubu 
poslanec 

Jenčík 

 

15.  
Koncepcie a programy obce – informácia a stav 

 informácia starostu o prebiehajúcich projektoch  
starosta obce 

 

16.  
Návrh Záverečného účtu Obce Koškovce za rok 2021 

 Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 
starosta obce 

 



17.  Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie starosta obce  

18.  
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce 

volebné obdobie 
starosta obce 

 

19.  Záver starosta obce  

 

 

 

 

 
 Ing. Vladimír Babič  

 ..................................................... 

 starosta obce 

 


