
Obec Tovarné 

Obecný úrad Tovarné 

094 01 Tovarné 4 

Okres Vranov nad Topľou 

____________________________________________________________ 
 

číslo: TOV-2022/445-OCU                   V Tovarnom, dňa  24.06.2022 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

Zvolávam 32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30.júna 2022 
(štvrtok) o 18:00 hod., ktoré sa uskutoční v rokovacej miestnosti obecného 

úradu Tovarné  
 

s návrhom  programu: 

 

1.       Otvorenie zasadnutia 

2.       Schválenie programu zasadnutia 

3.       Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4.       Kontrola plnenia uznesení z 31. zasadnutia OZ.  

5.       Správa starostky od posledného zasadnutia OZ 

6.       Predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce hlavným kontrolórom 

7.       Predloženie správy audítora za rok 2021 

8.       Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Tovarné za rok 2021 (tvorba rezervného   

          fondu za rok 2021 a prerozdelenie prebytku hospodárenia obce Tovarné) 

9.       Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2022 

10.     Žiadosť o predĺženie zmluvy o prenájme kultúrneho domu a ostatnej plochy medzi obcou     

          Tovarné a ZOSCH-EXOTA Vranov nad Topľou 

11.     Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok na prevádzku   

          poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 ods. 1-5 a 11 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych  

          službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

12.     Príprava projektovej dokumentácie na výstavbu 15-bytového nájomného domu na parc. č.  

          CKN 268/1 k. ú. Tovarné a projektovej dokumentácie na nadstavbu nájomných bytov na  

          parc. č. 278/2 k. ú. Tovarné 

13.     Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022 – 2026 

14.     Určenie počtu poslancov OZ obce Tovarné na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 

15.   Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné 

obdobie 2022-2026 

16.     Rôzne – Naloženie s majetkom obce – osobné motorové vozidlo Škoda Felícia  

17.     Záver.   

 
Vážená poslankyňa a poslanci, Vaša účasť na tomto zastupiteľstve je potrebná. Pokiaľ sa  

poslankyňa – poslanec pre prekážku nemôže zúčastniť na zasadnutí OZ, nech pri doručení 

pozvánky oznámi svoju neúčasť, alebo aspoň v deň konania zastupiteľstva. 

 

   S pozdravom     

 

 

 

v. r.   PaedDr. Kvetoslava Mižáková   

              starostka obce     


