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ZÁPISNICA 

 zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného 
dňa 27. marca 2019 (streda) o 18:00 hod. v rokovacej miestnosti  

obecného úradu (sobášna miestnosť) 
 
 

Návrh programu: 
 

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

zasadnutia OZ 
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok 2019 
6. Prerokovanie VZN č. 1/2019 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy 

s materskou školou v Tovarnom 
7. Oprava lávky pre peších pri ceste II. triedy – vyčlenenie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu 
8. Rôzne – Vyúčtovanie akcie „Zabíjačkové hody“, Žiadosť o stávkovú kanceláriu 

v reštaurácii T-čko, Stanovisko k výstavbe ďalších nájomných bytov v obci Tovarné 
9. Návrh na uznesenie 
10. Záver 

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

Hromjáková, Mirko Kašubjak, Mgr. Jozef Kožej  
Kontrolórka:  neprítomná 
Zapisovateľ:   Jana Dudová – ekonómka obce 
Hostia:  - 
 
Neprítomní:  - 
 
Ospravedlnení: Ing. Miroslav Lukáč 
 
 
Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia 
 
 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 18:05 hod. s účasťou prítomných 
viď. vyššie a prezenčná listina. Zasadnutie otvorila starostka obce PaedDr. Kvetoslava 
Mižáková a privítala prítomných. Starostka obce skonštatovala, že zasadnutie je uznášania 
schopné.  
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Bod programu č. 2: Schválenie programu zasadnutia 
 
 Starostka upozornila poslancov, že návrh programu bol každému doručený 
v stanovenej lehote a aj zverejnený na úradnej tabuli. Poslanci boli vyzvaní k doplneniu 
alebo zmene návrhu programu. Žiadny z poslancov nenavrhol zmenu programu, ani 
program nedoplnil. OZ pristúpilo k schváleniu programu zasadnutia. 

 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Program: 
 

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

zasadnutia OZ 
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok 2019 
6. Prerokovanie VZN č. 1/2019 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy 

s materskou školou v Tovarnom 
7. Oprava lávky pre peších pri ceste II. triedy – vyčlenenie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu 
8. Rôzne – Vyúčtovanie akcie „Zabíjačkové hody“, Žiadosť o stávkovú kanceláriu 

v reštaurácii T-čko, Stanovisko k výstavbe ďalších nájomných bytov v obci Tovarné 
9. Návrh na uznesenie 
10. Záver 

 
Bod programu č. 3: Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva pristúpili k voľbe návrhovej 
komisie a určeniu overovateľov zápisnice. Poslanci po dohode schválili pána poslanca Petra 
Babinčáka a pani poslankyňu Gabrielu Hromjákovú do návrhovej komisie a určili za 
overovateľov zápisnice pána poslanca Slavomíra Dudu a Mirka Kašubjaka.  

 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 

 
Bod programu č. 4: Kontrola plnenia uznesenia z 3. zasadnutia OZ, správa starostky od     
                                        posledného zasadnutia OZ     
                                         
 Starostka informovala poslancov: 
 bola podaná žiadosť na ŠFRB ohľadom príspevku na bytový dom 1 
 objednali sa značky na tovarnianske trhy, ale bude potrebné ešte značky doobjednať 
 iniciovala stretnutie s dopravným inšpektorátom, konkrétne s pánom T., ale 

nezúčastnil sa 
 oboznámila poslancov, že sa pokúsime žiadať finančné prostriedky od štátu vo 

forme dotácie na 1. etapu chodníka po pani K. a následne z MAS na dokončenie, 
respektíve na pokračovanie po križovatku 
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 ozrejmila postup podania žiadosti o odkúpenie pozemku od PSK na výstavbu 
chodníka a upozornila, že bude potrebné sa ujednotiť, či sa vybuduje len chodník 
pre peších alebo aj cyklistická trasa 

 
Mirko Kašubjak: opýtal sa, či chodník bude umiestnený na priekope. 
Starostka: odpovedala, že áno chodník bude vedený po priekope, preto je potrebné 
odkúpenie pozemku na jeho výstavbu od PSK. Uviedla, že je to nebezpečná trasa a určite by 
to mala byť naša priorita. 
Slavomír Duda: vyslovil názor, že chodník je určite potrebný a treba urobiť všetky kroky 
k jeho vybudovaniu. 
Starostka: uviedla, že žiadosť o odkúpenie pozemku od PSK by bolo dobré podať už teraz, 
ale nie je isté čo budú ochotní spolu financovať výstavbu chodníka, keď to nebude ich 
majetok. 
Slavomír Duda: opýtal sa, ako je vyriešený prepad chodníka pri bytovke súp. č. 118. 
Starostka: odpovedala, že obec podala žiadosť na Východoslovenskú vodárenskú 
spoločnosť a.s. o nápravu, respektíve o opravu chodníka z dôvodu, že sa chodník na tomto 
mieste prepadáva a ohrozuje zdravie a bezpečnosť chodcov. 
Mirko Kašubjak: vyslovil názor, že VVS a.s. musí dať chodník do pôvodného stavu. 
 

Poslanci  spoločne so starostkou mali rozpravu o stave ciest smer ČOV. 
 

 oznámila poslancom, že výstavbu kioskovej trafostanice by mala Vychodoslovenská 
distribučná spoločnosť uskutočniť od mája  do konca júla 2019 

 zároveň uviedla, že by chcela posunúť plot popri ZŠ s MŠ Tovarné smerom do 
vnútra a tým vytvoriť nové parkovacie miesta pre materskú školu a predajcov 
tovarnianskych trhov 

 oboznámila poslancov o podanej žiadosti o pokládku nového koberca na ceste 
II/558 smer Humenné (Sedliská – Humenné), pričom to vyzerá tak, že prebehne len 
oprava tejto cesty 

 ďalej uviedla, že bola nasypaná asfaltová drť na cestu pri rodinných domoch v uličke 
nad kaštieľom 

 
Mirko Kašubjak: opýtal sa, po koho, respektíve po kade ide táto cesta poza kaštieľ. 
Starostka: odpovedala, že po rodinný dom pána K. a že 1. etapa vybudovania novej 
komunikácie bude realizovaná tohto roku, pričom 2. etapa je nákladná cca 70.000,00 €. 
Momentálne nemáme ukončené územné konanie, z dôvodu že to rieši SPF v Bratislave a na 
vyjadrenie nemajú zákonom stanovenú lehotu. Všetko ostatné máme, čakáme len na 
vyjadrenie SPF. 
 
 obec pomohla pri vypracovaní a podaní žiadosti na fond kultúry pre Spevácku 

skupinu Tovarňanka na nákup krojov a akordeónu 
 obec chcela podať žiadosť na kroje pre deti, ale nespĺňala podmienku činnosti 

minimálne 12 mesiacov 
 oboznámila poslancov so schôdzou Rady školy pri ZŠ s MŠ Tovarné ohľadom 

zriadenia CVČ, pričom jej názor je, že financovanie pre obec by bolo likvidačné. Ak 
by celá krúžková činnosť detí prešla pod centrum voľného času, príspevok by bol 
pre obec neúnosný 

 
Mirko Kašubjak: konštatoval, že zámer bol taký, že sa všetky krúžky zlúčia do CVČ a obec 
to bude financovať. 
Starostka: uviedla, že už prvotne od začiatku to celé nebolo dodržané, pretože neboli 
oboznámení rodičia. 
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Ľubomír Baník: opýtal sa, ako to bolo v minulosti. 
Starostka: ozrejmila, že doteraz to bola krúžková činnosť. Ako krúžok fungovali 
mažoretky, ale krúžok bol zrušený. Obec, ak by bol záujem o nácvik mažoretiek, im 
poskytne veľkú sálu a dokážeme im zabezpečiť vystúpenia na obecných akciách. Pre osobu, 
ktorá povedie tento „krúžok“, môžeme na základe DVP (dohoda o vykonaní práce), schváliť 
odmenu.  
 
 podali sme žiadosť o príspevok na výstavbu workautového ihriska pre deti do 12 

rokov na pozemku pri bývalej MŠ, máme vypracovaný geometrický plán. Neskôr by 
sa mohla v budove vybudovať posilovňa.  

 oboznamila s kúpou svetiel, umývačky riadu a nerezových stolov pre školskú 
jedáleň pri ZŠ s MŠ Tovarné. V budúcnosti počítame s rekonštrukciou podlahy. 

 
Mirko Kašubjak: zaujímalo ho, ako je to s parkovaním pri MŠ, nie je značenie, kto a ako má 
parkovať.  
Slavomír Duda: poznamenal, že nie je potrebné z toho robiť divadlo. Miesta na parkovanie 
je tam dosť. Pokiaľ vie, sťažovateľ doteraz bol len jeden. 
Starostka: uviedla, že všetko je o komunikácii. 
Mirko Kašubjak: zdôraznil, že je potrebné to poriešiť. 
Starostka: súhlasila, že áno, ale nie zastrašovať učiteľov.  
 
 uviedla, že obec dostala ohľadom opravy lávok pri potoku 2 ponuky na materiálové 

zabezpečenie a pán ktorý vykoná rekonštrukčné práce, nám práce buď vyfakturuje 
alebo s ním obec uzatvorí DVP 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 3. 
zasadnutia OZ a správu starostky od posledného zasadnutia OZ. 

  
Bod programu č. 5: Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok  
                                        2019 
 

Starostka poznamenala, že plán kontrolnej činnosti mali poslanci v materiáloch, 
ktoré im boli doručované spolu s pozvánkou a vyzvala poslancov o doplnenie plánu. Žiadny 
z poslancov neprejavil vôľu doplniť plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 a preto 
pristúpili k jeho schváleniu. 

 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 6: Prerokovanie VZN č. 1/2019 o ručení spoločného školského obvodu  
                                        Základnej školy s materskou školou v Tovarnom  
                                         
 Starostka oboznámila poslancov s obsahom návrhu VZN č. 1/2019. Uviedla, že 
schválené VZN žiada Okresný školský úrad pri vyplácaní cestovného žiakom z Ondavských 
Matiašoviec, Štefanoviec, Sedlísk a Tovarnianskej Polianky. Oproti starej dohode je hlavný 
rozdiel vo vyšpecifikovaní ročníkov, ktorých sa určenie obvodu týka.  
Mirko Kašubjak: opýtal sa, či tu patria napríklad aj deti z Hudcoviec. 
Starostka: odpovedala, že nie, obec Hudcovce je okres Humenné, obvod by museli schváliť 
poslanci a škola by to musela kapacitne zvládnuť. Následne sa uzatvoria dohody medzi 
obcami.  
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 Starostka sa opýtala poslancov, či majú k predloženému návrhu VZN nejaké 
pripomienky. Nikto z poslancov predložený návrh nepripomienkoval, tak pristúpili 
k schváleniu VZN č. 1/2019. 
 

1.) poslani OZ sa uzniesli na VZN č. 1/2019 o určení spoločného školského obvodu 
Základnej školy s materskou školou v Tovarnom 

2.) poslanci OZ rušia pôvodnú dohodu o vytvorení spoločného školského obvodu 
základnej školy zo dňa 30.03.2004 

 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 7: Oprava lávky pre peších pri ceste II. triedy – vyčlenenie finančných  
                                        prostriedkov z rezervného fondu. 
 
 Starostka uviedla, že opravu lávok prejednávali na minulom zasadnutí. S ich 
opravou všetci súhlasili a tak žiada o vyčlenenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
lávok pri ceste II. triedy z rezervného fondu obce. O výške použitých finančných 
prostriedkov bude OZ informovať.  
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 8: Rôzne – Vyúčtovanie akcie  „Zabíjačkové hody“, Žiadosť o stávkovú  
                                        kanceláriu v reštaurácií T-čko, Stanovisko k výstavbe ďalších   
                                        nájomných bytov v obci Tovarné  
    
 Starostka oboznámila s vyúčtovaním akcie. Poďakovala všetkým, ktorí pomohli pri 
jej príprave.            
                            
Ľubomír Baník: vyjadril za seba a svoju manželku veľkú spokojnosť a prekvapenie, že za 
také nízke vstupné sa dala dosiahnuť taká vysoká úroveň.  
 

Starostka prečítala žiadosť o stávkovú kanceláriu v reštaurácií T-čko. Dala priestor 
na vyjadrenie sa poslancom. 
 
Slavomír Duda:  vyjadril sa, že doteraz v obci nebola žiadna stávková kancelária a tak by 
to malo zostať. 
Mirko Kašubjak: jeho názor je taký, že nie. 
Peter Babinčák: pripája sa k názoru, že nie. 
 
 Obecné zastupiteľstvo vydáva odmietavé stanovisko pre spoločnosť DOXX-bet 
k umiestneniu stávkovej kancelárie v reštaurácií T-čko. 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
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Starostka oboznámila poslancov s výstavbou nových nájomných bytov. Predložila 

nákres bytov. Navrhla dať inzerát, že prebehne výstavba, zistiť či bude o nájomné byty 
záujem. Ďalej oboznámila s prístupovou cestou k novému bytovému domu, informovala 
o terénnych úpravách. Poslanci si prezreli nákresy a prebehla diskusia o plánovanej 
výstavbe a o pripojení bytových domov na novú kioskovú trafostanicu. Starostka udelila 
slovo ekonómke obce, aby poinformovala o žiadostiach na 1. bytový dom.  

 
Poslanci vzali na vedomie informáciu o žiadostiach ku 14-bytovej jednotke a vydali 

súhlasné stanovisko k výstavbe ďalších nájomných bytov, t.j. k 12-bytovej jednotke. 
 

Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Slavomír Duda: uviedol, že bol pozrieť na tváre miesta a že je tam dosť miesta na 
prístupovú cestu. Terén je dosť široký. 
Mirko Kašubjak: opýtal sa, či ten návoz vydrží váhu nákladných vozidiel. 
Starostka: navrhla zvolať pracovné stretnutie stavebnej komisie za účelom obhliadky 
umiestnenia ďalších nájomných bytových jednotiek a ohľadom osadenia rúr pri súpisnom 
čísle 38. Navrhla zvolať stretnutie s PD Ondavou Stropkov. 
 
 Poslanci súhlasili s návrhom starostky a uložili zvolať pracovné stretnutie stavebnej 
komisie za účelom osadenia rúr pri súpisnom čísle 38 spojené s obhliadkou umiestnenia 
ďalších nájomných bytových jednotiek. Termín: 08.04.2019, zodpovedný predseda 
stavebnej komisie.  
 
Bod programu č. 12: Návrh na uznesenie 
 
 Návrhová komisia v zložení pán poslanec Peter Babinčák a pani poslankyňa Gabriela 
Hromjáková prečítala návrh na uznesenie.  
 
Bod programu č. 13: Záver 
 

Po naplnení všetkých bodov programu starostka obce vyhlásila rokovanie obecného 
zastupiteľstva za ukončené a poďakovala všetkým prítomným za účasť.  

 
Koniec rokovania OZ o 20:05 hod. 

 
Starostka obce:  PaedDr. Kvetoslava Mižáková    ........................................................... 
 
Zapisovateľka:   Jana Dudová      ...........................................................                  
 
Overovatelia:     Slavomír Duda       ........................................................... 
 
                               Mirko Kašubjak                                    ........................................................... 

 


