
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 03.03.2022 o 18.00 hod. (štvrtok) 
v tanečnej 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. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kovarce č. 1/2022 o výške 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. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kovarce č. 2/2022 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia. 

8. Vydané Rozpočtové opatrenia v školstve č. 1/2021 – informácia. 

9. Vydané Rozpočtové opatrenia starosta č. 1/2021 – informácia. 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kovarce vykonanej v obci Kovarce za 

rok 2021. 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kovarce na I. polrok 2022. 

12. Plnenie rozpočtu za rok 2021. 

a) Stanovisko komisie finančnej a správy obecného majetku. 

13. Návrh záverečného účtu obce Kovarce za rok 2021. 

a) Stanovisko komisie finančnej a správy obecného majetku. 

b) Stanovisko hlavného kontrolora. 

14. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022/OZ – schválenie. 

a) Dôvodová správa k návrhu Rozpočtového opatrenia č. 1/2022/OZ. 

b) Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku. 

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

a záväzkov k 31.12.2021. 

16. Interpelácie poslancov. 

17. Diskusia. 

18. Záver. 

 

 

Ing. Andrej Čopík 

        starosta obce Kovarce 
Pozvaní: 

- poslanci Obecného zastupiteľstva obce Kovarce 

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

- Renáta Šišmičová, zapisovateľka 

- Mgr. Dagmar Boháčiková, riaditeľka ZŠ Kovarce 


