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ZÁPISNICA 

 zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného 
dňa 10. septembra 2019 (utorok) 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. Príprava projektovej dokumentácie – Úprava verejného priestranstva v obci 

Tovarné – (výzva MAS) – zapracovanie pripomienok a návrhov poslancov OZ 
projektantkou Ing. Arch. M. Boškovou 

5. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2019 
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 a 3/2019  zo dňa 10.09.2019 
7. Zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci 

projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry 
v rokoch 2019 až 2021 – schválenie spoluúčasti na projekte 

8. Rôzne – Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre TJ Družstevník Tovarné, ... 
9. Záver 

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

Hromjáková, Mirko Kašubjak – od 18:26 hod., Mgr. Jozef Kožej, Ing. 
Miroslav Lukáč  

Kontrolórka:  neprítomná 
Zapisovateľ:   Jana Dudová – ekonómka obce 
Hostia:  - 
 
Neprítomní:  - 
 
Ospravedlnení: - 
 
 
 
Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia 
 
 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 18:05 hod. v rokovacej miestnosti 
(sobášna miestnosť) s účasťou prítomných viď. vyššie a prezenčná listina. Zasadnutie 
otvorila starostka obce PaedDr. Kvetoslava Mižáková a privítala prítomných poslancov.  
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,  Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
4. Príprava projektovej dokumentácie – Úprava verejného priestranstva v obci 

Tovarné – (výzva MAS) – zapracovanie pripomienok a návrhov poslancov OZ 
projektantkou Ing. Arch. M. Boškovou 

5. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2019 
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 a 3/2019  zo dňa 10.09.2019 
7. Zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci 

projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry 
v rokoch 2019 až 2021 – schválenie spoluúčasti na projekte 

8. Rôzne – Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre TJ Družstevník Tovarné, ... 
9. 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 Ľubomíra Baníka a pána poslanca Jozefa Kožeja.  

 
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. 4: Príprava projektovej dokumentácie – Úprava verejného priestranstva       
                                        v obci Tovarné – (výzva MAS) – zapracovanie pripomienok a návrhov    
                                        poslancov OZ projektantkou Ing. Arch. M. Boškovou     
                                                                                 
 Starostka privítala Ing. Arch. M. Boškovú, ktorá vypracovala štúdiu k projektu 
„Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné“ (výzva MAS). Zároveň oboznámila 
s prípravnou dokumentáciou k projektu. Slovo si zobrala Ing. Arch. M. Bošková, ktorá 
oboznámila POS s vypracovanou štúdiou. Uviedla, že sa bola pozrieť na tváre miesta počas 
konania sa trhov, takže je jej známe prostredie. Ukázala na pripravenej štúdii jednotlivé 
plochy, umiestnenie zelene, odstavných plôch, parkovísk. Starostka ozrejmila, že projekt sa 
nedá realizovať na etapy. Oboznámila prítomných, že príjem z trhov je nemalým príjmom 
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a teda aj jeho umiestnenie musí byť v danom projekte zohľadnené. Prebehla rozprava, 
pričom každý z poslancov mal nejaké otázky, návrhy a podnety.  
 

 Do miestnosti vstúpil pán poslanec Mirko Kašubjak – 18:26 hod. 
 

Poslanci povedali svoj názor na predloženú štúdiu, pričom sa spoločne dohodli na 
najoptimálnejšom riešení. Dohodli sa na zmenách, vzhľadom na to že v areáli bývalej 
MŠ bude v blízkej budúcnosti realizované workautové a detské ihrisko. Poslanci OZ 
schválili vypracovanie projektovej dokumentácie na základe pripomienok a návrhov 
realizovaných prác vo výške 40.000,00 €. Zároveň starostka poďakovala Ing. Arch. M. 
Boškovej.  
 

Hlasovanie:  
Za: 7 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. 
Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
  
Bod programu č. 5: Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2019  
                                         

Starostka udelila slovo ekonómke obce, aby v prípade nejasností vysvetlila čerpanie 
rozpočtu za 1. polrok 2019. Ekonómka obce prešla čerpanie príjmovej časti rozpočtu, 
pričom vysvetlila niektoré položky rozpočtu hlavne prijaté dotácie a transfery. Vo 
výdavkovej časti rozpočtu sa venovali bežným výdavkom, kapitálovým výdavkom, kde pani 
starostka vysvetlila výdavky okolo realizácie výstavby zberného dvora. Keďže poslanci 
nemali žiadne pripomienky, vzali čerpanie za 1. polrok 2019 na vedomie.  
 
 
Bod programu č. 6: Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 a 3/2019 zo dňa 10.09.2019  
                                                                                 
 Starostka, ekonómka obce a poslanci si spoločne prešli zmeny v rozpočtových 
opatreniach a následne, keďže nemali pripomienky pristúpili k schváleniu rozpočtového 
opatrenia č. 2/2019 a 3/2019 zo dňa 10.09.2019. 
 
Hlasovanie:  
Za: 7 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. 
Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
Bod programu č. 7: Zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v  
                                        rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania  
                                        futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021 – schválenie  
                                        spoluúčasti na projekte 
 

Starostka oboznámila POS s projektom na podporu výstavbu a dobudovanie šatní na 
futbalovom ihrisku – spŕch. Žiadosť je potrebné podať do 15.09.2019. Išlo by 
o kontajnerovú stavbu (predložila vypracovaný predbežný rozpočet). Spoluúčasť obce by 
bola minimálne 25% z celkovej ceny, predbežne 3 kontajnery by stáli 21.500,00 €.  
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Slavomír Duda: opýtal sa, aká by bola maximálna výška dotácie. 
Starostka: odpovedala, že 10.000,00 € a teda potrebujeme dofinancovať 11.500,00 €. 
Mirko Kašubjak: opýtal sa,  ako vieme pre obec využiť túto dostavbu okrem futbalu. 
Slavomír Duda: vyjadril názor, či by nestačili 2 kontajnery a radšej nech by sa 
zrekonštruovali staré sprchy. 
Ing. Miroslav Lukáč: zaujímalo ho, koľko finančných prostriedkov obec vynaloží na 
vypracovanie projektu. 
Starostka: odpovedala, že žiadne – žiadosť sa podáva elektronicky. 
 
 Po vyjadrení svojich názorov, pristúpili poslanci k schváleniu zapojenia sa do výzvy 
o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania 
futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021 – dobudovať šatne a sprchy na futbalovom 
ihrisku so spoluúčasťou obce minimálne vo výške 25%.  
 
Hlasovanie:  
Za: 7 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. 
Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
Bod programu č. 8: Rôzne – Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre TJ Družstevník Tovarné 
 
 Starostka prečítala žiadosť, ktorá bola podaná do kancelárie OcÚ. Informovala 
o svojom rozhovore s predsedom združenia pánom J. Ď. Upozornila, že požiadať o novú 
dotáciu alebo o navýšenie finančných prostriedkov môžu iba v prípade, že predložia 
vyúčtovanie už poskytnutej dotácie. Keďže do dňa konania zasadnutia žiadne vyúčtovanie 
predložené nebolo, OZ vzalo na vedomie žiadosť TJ Družstevník Tovarné o navýšenie 
rozpočtu pre futbalový klub formou dotácie o sumu 1.500,00 € a ukladá písomne požiadať 
TJ Družstevník Tovarné o vyúčtovanie doposiaľ poskytnutej dotácie na rok 2019 a novú 
žiadosť zaslať opätovne podľa prílohy č.  1 VZN č. 5/2012 o dotáciách z rozpočtu obce 
s vypracovaným rozpočtom. Zodpovedný OcÚ Tovarné v termíne do 27.09.2019. 
 
 Starostka poinformovala poslancov o prácach pri realizácii chodníka smer 
križovatka (Vranov nad Topľou). Oznámila, že odkúpenie pozemku od PSK máme 
dopravnou komisiou schválené, začneme pracovať na vyjadreniach dotknutých inštitúcií 
k projektu. Ďalej uviedla, že je potrebné vyriešiť garážovanie automobilu, keďže to už 
v požiarnej zbrojnici nemôže parkovať. Pripomenula poslancom, že v rozpočte obce boli 
schválené finančné prostriedky na dobudovanie chodníka pri dome smútku, ktorý sa tohto 
roku nezrealizuje a tak by sa mohli financie presunúť na umiestnenie žľabov v smere od 
kostola k ceste.  
 
Peter Babinčák: opýtal sa, či nebudú poklopy pri pánovi P. V. 
Starostka: odpovedala, že budú, sú však vo výrobe.  
Mirko Kašubjak: uviedol, že pri ranči je kopa odpadkov a to skla a plastov. 
Mgr. Jozef Kožej: upresnil, že odpadky sú na pozemku starých šatní, nie priamo pri budove 
ranča. 
Mirko Kašubjak: potvrdil to. 
Starostka: uviedola, že pozemok v blízkosti ranča je vo vlastníctve Lesov SR a aj napriek 
tomu pracovníci obce tento pozemok udržujú. 
 
 



 5 

Bod programu č. 9: Záver 
 

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

Koniec rokovania OZ o 20:34 hod. 
 
 
 
 
Starostka obce:  PaedDr. Kvetoslava Mižáková    ........................................................... 
 
Zapisovateľka:   Jana Dudová      ...........................................................                  
 
Overovatelia:     Ľubomír Baník       ........................................................... 
 
                               Mgr. Jozef Kožej                                   ........................................................... 

 


