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ZÁPISNICA 

 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného dňa 
25. februára 2019 (pondelok) o 18:00 hod. v rokovacej miestnosti  

obecného úradu (sobášna miestnosť) –  
pokračovanie zo dňa 20. februára 2019 

 
 

Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
4. Kontrola plnenia uznesenia z 2. zasadnutia OZ, správa starostky od posledného 

zasadnutia OZ 
5. Schválenie príloh potrebných ku podaniu Žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – 

nájomné byty 
6. Plnenie rozpočtu za rok 2018 
7. Rozpočtové opatrenie č. 10/2018 – 11/2018 zo dňa 31.12.2018 
8. Schválenie výšky finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu a na 

vypracovanie žiadosti k projektu „Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné“ (pozitívna 
hodnotiaca správa) 

9. Schválenie výšky finančných prostriedkov na vypracovanie žiadosti k projektu 
„Výstavba zberného dvora v obci Tovarné“ 

10. Rôzne – predĺženie nájmu Mgr. Jánovi Fuňovi, Zmena prevádzkových hodín A. 
Šintajovej 

11. Návrh na uznesenie 
12. Záver 

 
Prítomní: 
 
Starostka:   PaedDr. Kvetoslava Mižáková  
Poslanci: Peter Babinčák, Ľubomír Baník, Slavomír Duda, Bc. Gabriela 

Hromjáková, Mgr. Jozef Kožej, Ing. Miroslav Lukáč 
Kontrolórka:  Mgr. Ing. Mária Helmeczyová 
Zapisovateľ:   Jana Dudová – ekonómka obce 
Hostia:  - 
 
Neprítomní:  - 
 
Ospravedlnení: Mirko Kašubjak 
 
 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 18:00 hod. s účasťou prítomných 
viď. vyššie a prezenčná listina. Pán poslanec Mirko Kašubjak sa ospravedlnil za neúčasť. 
Zasadnutie otvorila starostka obce PaedDr. Kvetoslava Mižáková a privítala prítomných na 
pokračovaní prerušeného 3. zasadnutia zo dňa 20. februára 2019. Starostka obce 
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skonštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné a budú pokračovať bodom programu 
číslo 6. Doplnila bod 6. o čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Tovarné za rok 2018 a bod 7. 
o rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Tovarné č. 3/2018 , zo dňa 31.12.2018.  
 
Bod programu č. 6: Plnenie rozpočtu za rok 2018   a  Bod programu č. 7: Rozpočtové 
opatrenie č. 10/2018, 11/2018 zo dňa 31.12.2018 a rozpočtové opatrenie č. 3/2018 zo dňa 
31.12.2018 
  
 Starostka dala slovo ekonómke obce, aby vysvetlila čerpanie rozpočtu obce za rok 
2018. Ekonómka prešla podrobne po položkách príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu, 
vysvetlila príjmy a výdaje počas roka 2018. 
 
Ľubomír Baník: opýtal sa na vysoké prekročenie vodného a stočného - šatne ihrisko. 
Ekonómka: odôvodnila, že prekročenie nastalo z dôvodu havárie potrubia v šachte pri 
šatni na futbalovom ihrisku.  
Starostka: uviedla, že poruchu pracovníci vodárni hľadali 2 týždne. Požiadali sme 
o odpustenie stočného, nebolo však našej žiadosti vyhovené.  
 

Starostka vyzvala poslancov, nech sa pýtajú, ak im nie je niečo ohľadne čerpania 
rozpočtu a predloženého rozpočtového opatrenia jasné, alebo majú nejaké pochybnosti, 
otázky. Poslanci vzali na vedomie čerpanie rozpočtu Obce Tovarné za rok 2018.   

 
Poslanci pristúpili k hlasovaniu za rozpočtové opatrenie č. 10/2018 a 11/2018 zo 

dňa 31.12.2018: 
 

Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Ekonómka: oznámila, že k rozpočtu ZŠ s MŠ Tovarné sa nevie vyjadriť, nepripravovala ho, 
neučtovala a že najlepšie by k vysvetleniu čerpania bolo prizvať ekonómku školy. 
Slavomír Duda: uviedol, že majú dve možnosti: buď s čerpaním súhlasiť s námietkou, že 
bola neprítomná osoba zodpovedná za účtovanie, respektíve čerpanie rozpočtu alebo to 
odročiť na budúce zasadnutie a prizvať ekonómku školy.  
Peter Babinčák: poznamenal, že nemajú ohľadne rozpočtu školy o čom rokovať, keď 
z predloženého čerpania rozpočtu, nevedia nič vyčítať. Opýtal sa či je možné, aby škôlka 
prešla naspäť pod obec.  
Starostka: odpovedala, že sa to určite dá, ale to musia rozhodnúť a odsúhlasiť poslanci, 
aby sa mohol tento proces začať.   
Peter Babinčák: uviedol, že nerozumie prečo nerozhoduje obec o čerpaní financií, keď 
poukazuje na MŠ, ŠJ a ŠKD finančné prostriedky z rozpočtu obce.  
Slavomír Duda: vyjadril pochybnosť, či predsa len riaditeľka školy nepozná lepšie 
problematiku školy, zaradzovanie zamestnancov ako obec a či by sa to pri množstve práce, 
ktorú majú zamestnanci obecného úradu dalo personálne zvládnuť.  
Starostka: nevidí dôvod, prečo by sa to nedalo zvládnuť, veď pravidlá zaradzovania 
zamestnancov sú dané zákonom.  
 
Miestnosť opustila pani poslankyňa Gabriela Hromjáková o 18:55 hod.  
 
Ľubomír Baník: informoval sa, či by sa jednalo len o pracovníkov MŠ alebo aj ŠJ.  
Starostka: uviedla, že nemá vedomosť, nezisťovala to doteraz. 
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Ľubomír Baník: povedal ohľadom rozpočtového opatrenia školy, že z predloženého 
rozpočtového opatrenia sa nedá zistiť, o aké konkrétne zmeny rozpočtu ide. Nie je to 
prehľadné.  
 
Do miestnosti vstúpila pani poslankyňa Gabriela Homjáková o 19:00 hod.  
 

Poslanci vzali na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Tovarné za rok 2018 
a hlasovali za predložené rozpočtové opatrenie č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018: 

 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
a uložili ZŠ s MŠ Tovarné predkladať podrobné rozpočtové opatrenie originálnych 
kompetencií po jednotlivých položkách za MŠ, ŠJ a ŠKD. Zodpovedná osoba je ekonómka ZŠ 
s MŠ Tovarné, riaditeľka ZŠ s MŠ Tovarné. Termín je stály.  

 
Bod programu č. 8: Schválenie výšky finančných prostriedkov na projektovú      
                                        dokumentáciu a na vypracovanie žiadosti k projektu „Rozšírenie  
                                        kapacity MŠ Tovarné (pozitívna hodnotiaca správa)     
                                        
 Starostka oboznámila novozvolených poslancov s realizáciou projektu „Rozšírenie 
kapacity MŠ Tovarné“. 
 Rozšírenie bude o 10 miest kapacity s udržatelnosťou na dobu 5 rokov  
 Vysvetlila postup realizácie projektu a spojenia obcí: Tovarnianska Polianka, 

Štefanovce a Tovarné, čo sa týka obsadenosti a využiteľnosti MŠ  
 Oznámila, že je vypracovaná štúdia na projekt 
 Nemá obavu o naplnenie kapacity aj z okolitých obcí, snáď aj výstavba bytových 

jednotiek pritiahne mladých ľudí 
 
Slavomír Duda: opýtal sa, či má obec nejaké avízo, že bude záujem o umiestnenie detí do 
našej škôlky, aby obec nemala problém naplniť kapacitu. 
Starostka: uviedla, že doteraz je záujem, MŠ neprijala z dôvodu nedostatočnej kapacity 
niekoľko detí. Oboznámila poslancov, že momentálne je potrebné pristúpiť k II. fáze a to 
k vypracovaniu projektovej dokumentácie. Informovala sa o cenách za projektové 
dokumentácie. Vysvetlila zámer, rozloženie nových miestnosti a ako prebehne 
rekonštrukcia pôvodných miestnosti. Vyzdvihla realizáciu bezbariérového prístupu.  
Slavomír Duda: zaujímalo ho, kto navrhol, respektíve určil rozmery a rozloženie 
miestností. 
Starostka: uviedla, že projektanti v rámci vypracovanej štúdie. Následne prečítala zámer.  
Slavomír Duda: opýtal sa či budú môcť ovplyvniť niečo v tom zámere a v budúcom 
projekte, napríklad použitie materiálov. 
Starostka: odpovedala, že nevie, možno pri vypracovaní projektu. Oboznámila poslancov 
o cene za rozpočet. Uviedla, že na základe telefonického rozhovoru pozisťovala približné 
ceny a zložky ceny. Je potrebné zvážiť čo je autorský dozor a či bude potrebný. Sama 
s týmto nemá osobnú skúsenosť, ale pozisťuje to.  
Slavomír Duda: uviedol, že je potrebné zistiť za čo vlastne zodpovedá autorský dozor. 
Myslí si, že rozhodnutie môžu poslanci nechať na starostku: nech pozisťuje a rozhodne, či 
je autorský dozor potrebný. On s týmto skúsenosť nemá, ale vyzval ostatných poslancov, 
nech sa vyjadria, možno sa s tým už stretli a majú možnosť tiež zistiť niečo bližšie 
o autorskom dozore.  
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Ľubomír Baník: súhlasí s pánom poslancom S.D., je za to, aby sa pozisťovalo, či je autorský 
dozor potrebný.  
 

Po ďalšej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu o vypracovaní projektovej 
dokumentácii k vypracovaniu žiadosti k projektu „Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné“ 
a k hlasovaniu o vypracovaní žiadosti o NFP vo výške 1 800,00 € s DPH.  

 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 9: Schválenie výšky finančných prostriedkov na vypracovanie žiadosti   
                                        k projektu „Výstavba zberného dvora v obci Tovarné“ 
  
Starostka: informovala, že ešte minulí poslanci schvaľovali výstavbu a podanie žiadosti 
projektu „Výstavba zberného dvora v obci Tovarné“, ale keďže obec v prvom kole neuspela, 
je potrebné podať žiadosť o finančné prostriedky nanovo. Prosí preto terajšie obecné 
zastupiteľstvo, aby ešte raz schválilo výšku finančných prostriedkov na vypracovanie 
žiadosti. Obec sa pokúsi ešte raz podať žiadosť. 
 

Poslanci súhlasili a pristúpili k hlasovaniu o vyčlenenie finančných prostriedkov vo 
výške 1 800,00 € na vypracovanie žiadosti k projektu „Výstavba zberného dvora v obci 
Tovarné“. 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 10: Rôzne – predĺženie nájmu Mgr. Jánovi Fuňovi, Zmena prevádzkových 
                                           hodín A. Šintajovej 
 
Starostka: oznámila poslancom, že do podateľne obecného úradu bola doručená žiadosť 
od Mgr. Jána Fuňu, nájomcu nebytových priestorov v objekte zdravotného strediska 
a následne ju poslancom  prečítala. Zároveň uviedla, že obec bude musieť vypracovať 
a prijať VZN, ktoré bude určovať prevádzkové hodiny v priestoroch, ktoré prenajíma Obec 
Tovarné.  
Peter Babinčák: opýtal sa či pán Fuňa žiada nájom na dobu neurčitú. 
Starostka: uviedla, že áno a ona v tom nevidí problém, veď výpoveď môže každá zo strán 
podať kedykoľvek.  
 
 Poslanci nemali námietky k predĺženiu nájomného vzťahu s Mgr. Jánom Fuňom a tak 
pristúpili k hlasovaniu: 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Starostka: prečítala žiadosť pani Anny Šintajovej o zmenu prevádzkových hodín na 
pondelok až nedeľu – na objednávku. Vysvetlila dôvody, ktoré pani Šintajová uviedla.  
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Poslanci nemali námietky k zmene prevádzkových hodín pani Anny Šintajovej  a tak 
pristúpili k hlasovaniu o zmene prevádzkových hodín od 01.03.2019: 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Jozef Kožej, Mgr.: informoval o priebehu konania sa tovarnianskych trhov, o pomoci pri 
regulácii dopravy a usmerňovania predajcov počas akcie. Zdôraznil, že je potrebná väčšia 
pomoc a to hlavne v náporových mesiacoch ako sú apríl, máj, jún. Poďakoval za pomoc 
dobrovoľným hasičom a pracovníkom na MOS. Požiadal o doplnenie za člena komisie pre 
komisiu ochrany verejného poriadku, ochrany životného prostredia a protipožiarnej 
ochrany pána Ondreja Duhoňa.  
 
 Poslanci súhlasili o doplnenie člena komisie ochrany verejného poriadku, ochrany 
životného prostredia a protipožiarnej ochrany pána Ondreja Duhoňa a hlasovali: 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Slavomír Duda: oznámil, že príde pomôcť s reguláciou dopravy a opýtal sa či obec má 
zakúpené dopravné značky zákaz vjazdu. Umiestnil by ich na ulicu za obecným úradom 
a tam by si zobral na starosť reguláciu dopravy.  
Starostka: uviedla, že obec nemá navyše takéto značky, ale že nie je problém do ďalších 
trhov značky objednať a zakúpiť.  
 

Poslanci uložili za úlohu obci, aby objednala a zakúpila 2 ks dopravných značiek – 
zákaz vjazdu. Zodpovedný: OcÚ, termín: do 01.04.2019. 
 
Starostka: informovala o vývoze tuhého komunálneho odpadu cez spoločnosť FURA s.r.o., 
o tom že si s touto spoločnosťou starostovia dohodli stretnutie a iniciovali vážne zariadenie 
a kódy vývozu, aby bol zber spravodlivý a aby separovanie odpadu malo zmysel.  
Slavomír Duda: opýtal sa či jednali aj so spoločnosťou Marius Pedersen. 
Starostka: odpovedala, že áno majú v úmysle zistiť podmienky u Mariusa Pedersona, ešte 
skôr ako pristúpia do jednania s FUROU. 
Peter Babinčák: zaujímalo ho, ako vážia odpad vo veľkokapacitných nádobách.  
Starostka: jej názor je taký, že tak ako všetko – nepresne.  
 
Slovo si vzala starostka obce: 
Mrzí ju postoj niektorých občanov, ktorí komentujú dianie v obci cez sociálne siete. 
Internet je úžasná vec, mnohí sa tam vyjadrujú veľmi odvážne, ale prísť osobne a vyjadriť 
sa tvárou v tvár, či už na obecnom úrade alebo tu priamo na obecnom zastupiteľstve, na to 
už odvaha nie je. Najnovšie okomentovanie poškodenej lávky popri hlavnej ceste, ju dosť 
pobúrilo. Ak si niekto myslí, že je to také jednoduché, nech to skúsi. Opravu musí po prvé 
zrealizovať firma, z dôvodu bezpečnosti a po druhé je to aj finančne náročné a je na to 
potrebné vyčleniť finančné prostriedky. Nedá sa všetko v obci urobiť, opraviť naraz. 
Poškodenie vzniklo solením a odhŕňaním snehu cestármi v zimných mesiacoch. Mrzia ju 
tiež uštipačné poznámky na adresu pracovníkov MOS. Z jej pohľadu títo chlapi robia veľa 
a už je za nimi aj kus roboty vidieť. Poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie. 
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Koniec 2. časti rokovania OZ o 20:43 hod. 
 

 
Starostka obce:  PaedDr. Kvetoslava Mižáková    ........................................................... 
 
Zapisovateľka:   Jana Dudová      ...........................................................                  
 
Overovatelia:     Mgr. Jozef Kožej       ........................................................... 
 
                               Ing. Miroslav Lukáč                                    ........................................................... 

 


