
OBEC TURŇA NAD BODVOU 
 

Starosta  obce  Turňa nad Bodvou  e-mail: starosta@turnanadbodvou.sk 
č.j.  TUR-2021/23-07                                              V Turni nad Bodvou dňa  15.12.2021   

  

Pozvánka 

na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou 

 

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

neskorších predpisov  zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  obce Turňa nad 

Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa   

 

21. decembra 2021 (utorok) o 18,00 hod. v sobášnej sieni obecného úradu 

 

Navrhovaný program rokovania  : 

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Správa hlavnej kontrolórky 

6. Prejednanie a schválenie predloženia ŽoNFP na SO s názvom  projektu „Zlepšenie 

dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Turňa nad 

Bodvou“ 

7. Rozpočtové opatrenie starostu obce  č. ....za obdobie november 2021. 

8. Zmena programového rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtové opatrenie č. ..... 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky 

2022-2024. 

10. Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky 2022-2024 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 

12. Návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórky za obdobie január – december 2021 

13. Výpoveď mandátnej zmluvy so Spravobytom s.r.o., Pražská 4, Košice 

14. Kolektívna zmluva 

15. Inventarizácia majetku obce 

16. Interpelácie poslancov 

17. Záver 

                                                                                                                                                                                                    

Mgr.  Atila  O r a v e c z   
                                                                                                               starosta obce 

 

 
Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa  16.12.2021 
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TORNA KÖZSÉG 
 Torna Község Polgármestere, 

e-mail: starosta@turnanadbodvou.sk 

                                                                                                                                            Tornán, 2021.12.16.   

  

 

  M E G H Í V Ó  
 
 

A  SZNT  T.t. 369/1990 számú  a községi önkormányzatokról szóló törvénye 

13-as §, 4-ik bek. a) pontja  és a későbbi törvénymódosítások értelmében 

2021. december 21-én (kedd)  18.00 órára összehívom a  

Tornai Helyi Önkormányzati Képviselőtestületének 23. ülését 

a Községháza dísztermébe 

 

 

 

 

 Javasolt napirendi pontok 

 

1. Megnyitó 

2. Az ülés napirendi pontjainak a jóváhagyása 

3. A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megbízása 

4. Polgármesteri beszámoló – a község területén elvégzett munkákról 

5. A főellenőr beszámolója 

6. A közvetítő szervhez benyújtott programra szánt vissza nem térítendő pénzügyi  

hozzájárulásról szóló kérvény tárgyalása és jóváhagyása. 

A projekt neve a következő:  A Torna községben lévő szolgáltatások elérhetőségének 

javítása az alapvető infrastruktúra fejlesztése révén. 

7. Tájékoztatás a polgármester 2021 novemberében végrehajtott költségvetési 

intézkedéséről 

8. A község 2021-es évi program költségvetésének a…..számú módosított költségvetési 

rendelkezése 

9. A főellenőr álláspontja a Torna község 2022-es és 2024-es évre szóló program 

költségvetésről 

10. Torna község 2022-es és 2024-es évi program költségvetési terve  

11. A főellenőr 2022-es év első felében történő ellenőrzési terve 

12. A főellenőrnek szánt jutalmazásáról szóló javaslat a 2021-es évre. 

13.  A Spravobytom s.r.o., Pražská 4, Kassa - megbízási szerződés felmondása  

14.  Kollektív szerződés  

15. A község vagyonának a leltározása  

16. Képviselői interpellációk 

17. Zárszó 

                                                                              

 

 

                                                                                      Mgr. Oravecz Atila  

                                                                                           polgármester 
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