Správa starostky obce od posledného zasadnutia OZ
Počet zasadnutí OZ: 1. – dňa 30.12.2015
Počet pracovných stretnutí : 1 – 27.01.2016
 podaný projekt Kamerový systém v obci Tovarné /MVSR/
 podaný projekt Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tovarné
 dohodnuté stretnutie s VvaK, pobočka Vranov ohľadom ďalších možností opravy
kanalizácie pri RD č.
 stretnutie s ministrom ŽP P. Žigom a štátnym tajomníkom V. Ferenczom
 rekonštrukcia veľkej sály KD – výmena okien, svietidiel, ventilátorov, stierkovanie
bočných stien
 namontované vertikálne žalúzie v malej zasadačke
 rozšírenie kuchynských priestorov v DS
 podpísaná zmluva o výpožičke medzi obcou a ZO JDS Tovarné + protokol o prevzatí
 otvorenie denného stacionára – do 12.2.2016 uvarených pre stacionár 741 obedov
 vyhodnotené zadanie ÚP obce Tovarné – okresný úrad Prešov– stavebný odbor, Ing.
I. Sabaková, projektanti – Ing. arch. J. Bednár, Ing. J. Los-Chovanec, starosta obce
Kladzany Ing. D. Lorinc, obyvatelia obce – p. J. Kunca, J. Varga
 príprava kúpno-predajnej zmluvy medzi obcou a Ing. S. Oravcom
 8.2.2016, 9.2.2016 – začatý audit za rok 2015
 príprava nájomnej zmluvy o prenájme časti cintorína medzi obcou a rímskokatolíckou
cirkvou
 6.2.2016 – Obecný ples – pomoc poslancov: 3.2. - zabíjačka: P. Babinčák, J. Mikita, F.
Džuňa, piatok: J. Bozdošová, 7.2. - upratovanie : P. Babinčák, J. Mikita, G. Hromjáková
 Dotácia z Úradu vlády - 1000€ na zakúpenie krojov – ušité blúzky a „lajbiky“ – 10 ks
 príprava ustanovujúceho zasadnutia Rady školy – po jarných prázdninách

PRIPRAVOVANÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY A ŽIADOSTI:
- z projektu 52 zakúpený krovinorez a nová multifunkčná vŕtačka so zbíjačkou
-

Projekt 52 v spolupráci s ÚPSVaR – AČ – od 15.02.2016 zaradení 2 pracovníci na dobu
6 mesiacov

-

Projekt Šanca na zamestnanie – 3 občania obce zaradení do prac. pomeru na dobu 6
mesiacov – do 31.07.2016

-

Absolventská činnosť – 1 absolvent – odišiel do stáleho prac. pomeru

-

príprava plánu cintorína

REALIZOVANÉ PRÁCE V OBCI TOVARNÉ PRACOVNÍKMI MOS A VPP
-

pomocné práce pri rekonštrukcii veľkej sály KD

-

oprava priestorov kotolne OcÚ

-

likvidácia čiernych skládok pri ceste III/5583

-

upratovanie miestneho cintorína

-

úprava okolia bývalej MŠ, namontovanie nových odkvapových žľabov zo zadnej časti
budovy bývalej MŠ z dôvodu vlhnutia stien budovy

-

revízie elektroinštalácie na budovách ZS a OcÚ

PRIPRAVOVANÉ PRÁCE A ÚLOHY NA NAJBLIŽŠIE OBDOBIE
-

príprava akcie Tak sa žilo na dedine v spolupráci s CSS Ametyst , ZO JDS Tovarné a
speváckou skupinou Tovarňanka

-

obhliadka novo vystavanej bytovky

-

oprava plafónu kuchyne na OcÚ

