OBEC ČERNOCHOV
Lesná 40/12, 076 32 Černochov

V Černochove, dňa 06.06.2022
Číslo spisu: OCU-213/2022-OCU-001

POZVÁNKA
V zmysle ustanovenia § 12 ods.1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m
18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Černochove,
ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome, Lesná 129/10

dňa 10.06.2022 (piatok) o 16:15 hod.
P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Černochov za rok 2021
6. Návrh Záverečného účtu Obce Černochov za rok 2021 – prerokovanie
7. Rezervný fond - prerokovanie
8. Rozpočtové opatrenia – prerokovanie
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratných zdrojov financovania
11. a) Schválenie podania žiadosti o poskytnutie úveru na prefinancovanie investície obce:
,,Amfiteáter - Obec Černochov“
b) Schválenie podania žiadosti o poskytnutie úveru na dofinancovanie investície obce:
,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“
12. Predaj pozemku p.č. 768, k.ú. Slovenské Nové Mesto – prerokovanie
13. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
- starostka obce - prerokovanie
14. Návrh na určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Černochove na celé nasledujúce
volebné obdobie: 2022-2026 v zmysle § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov - prerokovanie
15. Návrh na určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva v ňom v zmysle
§ 166 ods. 3 zákona SNR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení
neskorších predpisov – prerokovanie
16. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Černochov na celé nasledujúce volebné
obdobie: 2022-2026 v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov - prerokovanie
17. JUDr. Karol Kačala – Rozsudok Okresného súdu v Trebišove - informácia
18. Plán rozvoja obce – informácia
19. Odstránenie nelegálnej skládky odpadu
20. Rôzne
21. Schválenie návrhu na uznesenie
22. Záver
Angela Kálmánová
starostka obce
______________________________________________________________________________________________________________
Telefón
Fax
E-mail
Internet
IČO

056/6792217
0905 710 853

056/6792217

starostkacernochov@gmail.com www.cernochov.sk

00331431

______________________________________________________________________________________________________________
Telefón
Fax
E-mail
Internet
IČO

056/6792217
0905 710 853

056/6792217

starostkacernochov@gmail.com www.cernochov.sk

00331431

