
Obec Tovarné 

Obecný úrad Tovarné 

094 01 Tovarné 4 

Okres Vranov nad Topľou 

____________________________________________________________ 
 

číslo: TOV-2023/184-OCU      V Tovarnom, dňa 13.2.2023 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

Zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 15. februára 2023 
(streda) o 17:30 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 3. zasadnutia OZ  

5.      Správa starostky od posledného zasadnutia OZ   

6.      Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 

7.      Návrh na schválenie správy o plnení úloh Komunitného plánu soc. služieb obce Tovarné za   

         rok 2022 

8.      Možnosť zapojenia sa do Výzvy  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP)  

         na výstavbu fotovoltaiky z OP Kvalita ŽP pre obce a mestá  

9.      Rozpočtové opatrenie obce Tovarné č. 5/2022 a č. 6/2022 zo dňa 31.12.2022 

10.    Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Tovarné č. 6/2022 a 7/2022 zo dňa 31.12.2022 

11.    Plnenie rozpočtu 4. štvrťrok 2022 

12.    Schválenie výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov za vypracovanie štúdie  -     

         projektovej dokumentácie – „Architektonicko-dispozičná štúdia priestorov telocvične pri ZŠ    

         s MŠ Tovarné“ 

13.    Zapojenie sa do výzvy s kódom 02I02-29-V01 v rámci Plánu obnovy – rekonštrukcia budovy   

         bývalej materskej školy súp. č. 172  

14.    Schválenie Dodatkov k nájomným zmluvám o prenájme nebytových priestorov 

15.    Schválenie dotácií pre žiadateľov – Spevácka skupina Tovarňanka, JDS Tovarné, OZ  

         CYKLÁMEN Tovarné, TJ Družstevník  

16.   Rôzne – odporúčania a závery zo zasadnutí jednotlivých komisií, doplnenie členov do komisií,    

         Výberové konanie na post riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Tovarné  

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     

 

 

  PaedDr. Kvetoslava Mižáková   

              starostka obce     


