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ZÁPISNICA 

 zo 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného 
dňa 28. novembra 2019 (štvrtok) 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. Zrušenie Uznesenia č. 344/2018 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Tovarné, zo dňa 15.01.2018 
5. Schválenie uznesenia o spolufinancovaní pre podanie žiadosti o NFP 310010W402 – 

Zberný dvor v obci Tovarné 
6. Záver 

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

Hromjáková, Mirko Kašubjak – od 18:29 hod., Mgr. Jozef Kožej, Ing. 
Miroslav Lukáč  

Kontrolórka:  neprítomná 
Zapisovateľ:   Jana Dudová – ekonómka obce 
Hostia:  - 
 
Neprítomní:  - 
 
Ospravedlnení: - 
 
 
Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia 
 
 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 18:00 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. Oboznámila prítomných 
s dôvodom zvolania zasadnutia a informovala o nedostatkoch predloženej žiadosti 
o finančný príspevok na vybudovanie zberného dvora.  
 
Bod programu č. 2: Schválenie programu zasadnutia 
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 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. Zrušenie Uznesenia č. 344/2018 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce   
       Tovarné, zo dňa 15.01.2018 
5. Schválenie uznesenia o spolufinancovaní pre podanie žiadosti o NFP 310010W402 –    
       Zberný dvor v obci Tovarné 
6. 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 Miroslava Lukáča a pána poslanca Slavomíra Dudu.  

 
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: Zrušenie Uznesenia č. 344/2018 z 27. zasadnutia Obecného  
                                        zastupiteľstva obce Tovarné, zo dňa 15.01.2018     
                                                                                                                         
 Starostka predložila uznesenie č. 344/2018 z 27. zasadnutia OZ, zo dňa 15.01.2018 
k nahľadnutiu, prečítala ho a vyzvala poslancov k jeho zrušeniu. 

 
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. 5: Schválenie uznesenia o spolufinancovaní pre podanie žiadosti o NFP   
                                        310010W402 – Zberný dvor v obci Tovarné 
                                         

Starostka predložila znenie uznesenia  o spolufinancovaní pre podanie žiadosti 
o NFP 310010W402 – Zberný dvor k schváleniu v znení: 

 
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO: 
a) Názov projektu: Zberný dvor v obci Tovarné 
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b) Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32 
c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

stanovená z celkových oprávnených výdavkov 342 205,80 € predstavuje čiastku 
17.110,29 € 

d) Prípadné neoprávnené výdavky 
 
Ľubomír Baník: konštatoval, že to je pre porovnanie oproti minulému spolufinancovaniu 
rozdiel cca 5 000,00 €. 
Starostka: súhlasila a uviedla, že oproti minulej žiadosti, je v projekte pridané vážne 
zariadenie. 
Peter Babinčák: opýtal sa, či je nejaký limit pre poskytnutie finančného príspevku a či obci 
poskytnú o takmer 100 000,00 € viac. 
Starostka: odpovedala, že áno sú stanovené limity pre poskytnutie NFP a ozrejmila, že 
obec dopĺňa a vybavuje aj iné veci okolo tohto projektu, ako napr. vjazd na pozemok, na 
ktorom bude vybudovaný zberný dvor. Je momentálne v jednaní so Správou a údržbou 
ciest o odpredaji pozemku za sumu 1,00 €. V priebehu realizácie odpredaja, obec bude so 
Správou a údržbou ciest v nájomnom vzťahu.  
 
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. 6: Záver  
                                                                                 
Starostka: oznámila poslancom, že cesta v časti Osič je zrealizovaná a 2 občania prejavili 
vďaku. Uviedla, že prejav vďaky samozrejme nepatrí len jej, ale aj im poslancom, že 
podporili výstavbu novej cesty. 
 

O 18:29 hod. vstúpil do miestnosti pán poslanec Mirko Kašubjak. 
 

Starostka: požiadala poslancov, aby prerokovali umiestnenie a zakúpenie roštov na žľaby, 
ktoré lemujú cestu v časti Osič. Orientačná cena plného roštu o dĺžke 1,5 m je 60,00 € 
a dierkovaného o dĺžke 1 m je 60,00 €. Celková cena potrebných 24 ks roštov (pre každú 
stavbu 4 ks) je cca 1 500,00 €.  
 
Medzi poslancami prebehla rozprava ohľadom druhu roštov, pričom sa uzhodli a schválili, 
že rošty sa objednajú a zakúpia dierkované.   
 
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 
 
Starostka: na záver ešte oboznámila poslancov ohľadom výstavby oporného múru – pri 
bytovom dome súp. číslo 215. Pri výstavbe bude potrebný archeologický výskum, ktorého 
cena je cca 7 000,00 €. Návrh investora je taký, že obec zaplatí, keďže je to jej pozemok 
výskum a investor zrealizuje výstavbu. Dala poslancom na zváženie. 
 

Po naplnení všetkých bodov programu starostka obce vyhlásila rokovanie obecného 
zastupiteľstva za ukončené a poďakovala všetkým prítomným za účasť.  
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Koniec rokovania OZ o 19:05 hod. 

 
 
 
 
Starostka obce:  PaedDr. Kvetoslava Mižáková    ........................................................... 
 
Zapisovateľka:   Jana Dudová      ...........................................................                  
 
Overovatelia:     Ing. Miroslav Lukáč      ........................................................... 
 
                               Slavomír Duda                                   ........................................................... 

 

  
 
 
 
 


