
    OBEC  KOVARCE 
starosta obce 

 
 

P O Z V Á N K A 
 

 

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 
 

zvolávam zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva obce Kovarce, 
ktoré sa uskutoční 

 

dňa 18. júna 2021 o 18.00 hod. (piatok) 
v spoločenskej sále kultúrneho domu v Kovarciach. 

 

 

Program: 
1.  Otvorenie. 

2.  Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kovarce. 

3.  Voľba návrhovej komisie. 

4.  Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

5.  Kontrola plnenia uznesení. 

6. VZN obce Kovarce č. 3/2021 o výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

7. VZN obce Kovarce č. 4/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

škole a na dieťa školského zariadenia – schválenie. 

8.  Záverečný účet Obce Kovarce za rok 2020 

     a) Stanovisko hlavného kontrolóra. 

     b) Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku. 

9.  Výročná správa Obce Kovarce za rok 2020. 

10. Informácia o vydaných Rozpočtových opatreniach za školstvo a starosta. 

11. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Kovarce o poskytnutie dotácie. 

12. Žiadosť Obecného futbalového klubu Kovarce o poskytnutie dotácie na činnosť. 

13. Žiadosť Základnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska v Kovarciach o poskytnutie 

dotácie. 

14. Žiadosť MDDr. Tomáša Belicu o spoluúčasť na rekonštrukcii stomatologickej ambulancie na 

adrese Kovarce 159. 

15. Žiadosť MDDr. Tomáša Belicu o zrušenie platby za upratovanie. 

16. Návrh rozpočtu obce Kovarce na rok 2021–2022–2023 – schválenie. 

     a) Stanovisko hlavného kontrolóra. 

     b) Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku. 

17. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca  pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

k 31.marcu 2019 (§ 10 ods.1 písm. b) zák. č. 552/2003 Z. z.). 

18. Oznámenie funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov verejného funkcionára podľa 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

19. Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2020. 

 



 

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2021 – schválenie. 

21. Rekonštrukcia chodníka pri Lekárni Alchemilka. 

22. Zvolanie verejného zhromaždenia ohľadne dobudovania inžinierskych sietí a ostatnej 

infraštruktúry „Ulice za Humnami“. 

23. Žiadosť Mgr. Andreja Káčera o pridelenie nájomného bytu v Kovarciach 

24. Žiadosť občanov obce Kovarce, ulica Cintorínska o dobudovanie verejnej kanalizácie. 

25. Žiadosť Zuzany Števankovej, o upustenie nájmu za nebytové priestory počas pandemickej 

situácie. 

26. Žiadosť Veroniky Uhlíkovej, Patrika a Radovany Hajrových  o povolenie umiestnenia 

vodomernej šachty na pozemku obce. 

27. Žiadosť spoločnosti Orange o pripojenie stanice na optickú infraštruktúru. 

28. Interpelácie poslancov OZ 

29. Diskusia. 

30. Záver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Andrej Čopík 

        starosta obce Kovarce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozvaní: 

- poslanci Obecného zastupiteľstva obce Kovarce 

- Ing. Daniel Kutňanský, prednosta obecného úradu 

- Ing. arch. Oto Hodál, hlavný kontrolór obce Kovarce 

- Mgr. Veronika Mikulová, zapisovateľka 



 


