
 

Obec   H R O M O Š 
Hromoš 114,  065 45  Hromoš 

tel.fax.: 052 43 93 411, mob.: 0903 825 196,  e-mail: starosta@hromos.sk 

                           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                         

                      Číslo : OZ 23/2017                                                                        V Hromoši dňa: 28.11.2017 

               

  

P O Z V Á N K A  
 

V zmysle  § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov v súlade s plánom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

z v o l á v a m    23. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 

2014-2018 v Hromoši  na deň : 

 

 

11.12.2017 /pondelok / o 18,00 hod. 
v malej miestnosti Domu kultúry v Hromoši 

 

Program : 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice, navrhovateľov 

3. Schválenie rokovacieho programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva/ďalej už len OZ/ 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ 

5.  Návrh na schválenie VZN obce Hromoš č.4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Hromoš 

6. Návrh na schválenie VZN obce Hromoš č.5/2017 ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových 

vôd a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich následne čistenie a spoplatnenie pre občanov obce 

Hromoš 

7. Návrh na schválenie VZN  obce Hromoš č. 6/2017  ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných 

zdrojov v správe obce Hromoš a ich spoplatnenie 

8. Návrh na schválenie VZN obce Hromoš č. 7/2017 o financovaní materskej školy a zariadenia 

školského stravovania  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, zaradené do siete škôl a školských 

zariadení SR, zriadených na území obce Hromoš na kalendárny rok 2018 

9. Návrh na schválenie VZN obce Hromoš č. 8/2017 o určení výšky dotácie na financovanie 

záujmového vzdelávania v Centrách voľného času pôsobiacich mimo územia obce Hromoš 

10. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia pre obec Hromoš  

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hromoš na 1. polrok 2018 

12. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2018 

13. Schválenie Rozpočtu obce Hromoš na rok 2018 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

Pozývajú sa : 

-starosta obce, ekonómka  obce, poslanci OZ, hlavný kontrolór, riaditeľka ZŠ s MŠ v Hromoši, 

ekonómka ZŠ s MŠ v Hromoši,  

 

 

                                                                                       Bc. Maroš   K o č i š 

                                                                                           starosta obce 


