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ZÁPISNICA 

 zo 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného 
dňa 17. decembra 2019 (utorok) o 17:00 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 uznesení  
5. Správa starostky obce od posledného zasadnutia 
6. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2019 
7. Schválenie rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ Tovarné č. 2/2019 zo dňa 22.12.2019 
8. Schválenie vyčlenenia fin. prostriedkov z finančných operácií fondu rozvoja        

        bývania vo výške 3 481,56 € ako  kapitálový výdaj na výstavbu cesty Osič a fin.    
        prostriedkov z rezervného fondu na opravu havarijného stavu stropu v kuchyni KD     
        vo výške 1 270,87 €. 

9. Uznesenie sa OZ na návrhu dodatku č. 1 /2019 ku VZN obce Tovarné č. 7/2012   
        o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

10. Schválenie žiadosti o dotácie pre SS Tovarňanka, JDS Tovarné,  TJ Družstevník   
        Tovarné.  

11. Schválenie Komunitného plánu obce Tovarné 
12. Rôzne (Žiadosť o schválenie prevádzkových hodín drobnej prevádzky –   

        maloobchodný predaj rybárskych potrieb drobnochovu a predaja palivových  
        brikiet pre pani I., schválenie poplatku za používanie kuchyne pre rýchlu rotu) 

13.         Záver  
 
Prítomní: 
 
Starostka:   PaedDr. Kvetoslava Mižáková  
Poslanci: Peter Babinčák, Slavomír Duda, Bc. Gabriela Hromjáková, Mirko 

Kašubjak – od 18:25 hod., Mgr. Jozef Kožej, Ing. Miroslav Lukáč  
Kontrolórka:  - - -  
Zapisovateľ:   Jana Dudová – ekonómka obce 
Hostia:  - - - 
 
Neprítomní:  - - - 
 
Ospravedlnení: Ľubomír Baník 
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Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia 
 
 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 17:05 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 
a zapisovateľku. Starostka obce skonštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné.  
 
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. Starostka doplnila bod 12. Rôzne o DHZ Tovarné – plnenie úloh. OZ 
pristúpilo k schváleniu programu zasadnutia. 

 
Hlasovanie:  
Za: 5 (P. Babinčák,,  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. Kontrola plnenia uznesení  
5. Správa starostky obce od posledného zasadnutia 
6. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2019 
7. Schválenie rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ Tovarné č. 2/2019 zo dňa 22.12.2019 
8. Schválenie vyčlenenia fin. prostriedkov z finančných operácií fondu rozvoja        

        bývania vo výške 3 481,56 € ako  kapitálový výdaj na výstavbu cesty Osič a fin.    
        prostriedkov z rezervného fondu na opravu havarijného stavu stropu v kuchyni KD     
        vo výške 1 270,87 €. 

9. Uznesenie sa OZ na návrhu dodatku č. 1 /2019 ku VZN obce Tovarné č. 7/2012   
        o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

10. Schválenie žiadosti o dotácie pre SS Tovarňanka, JDS Tovarné,  TJ Družstevník   
        Tovarné.  

11. Schválenie Komunitného plánu obce Tovarné 
12. Rôzne (Žiadosť o schválenie prevádzkových hodín drobnej prevádzky –   

        maloobchodný predaj rybárskych potrieb drobnochovu a predaja palivových  
        brikiet pre pani I., schválenie poplatku za používanie kuchyne pre rýchlu rotu), DHZ    
        – plnenie úloh. 

13.         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 Jozefa Kožeja.  

 
Hlasovanie:  



 3 

Za: 5 (P. Babinčák,,  S. Duda, Bc. G. Hromjáková,  Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 4: Kontrola plnenia uznesení     
                                                                                                                         
 Starostka skonštatovala, že všetky uznesenia z 9 a 10 zasadnutia OZ.  
 
OZ berie na vedomie plnenie uznesení z 9. a 10. zasadnutia OZ.  
  
Bod programu č. 5: Správa starostky obce od posledného zasadnutia 
                                         

Starostka upozornila poslancov, že správu starostky obdŕžali.  Len v skratke ich 
upovedomila o úlohách, ktoré obec čakajú: 

 
 pripravujeme územné konanie k výstavbe chodníka smer križovatka 
 pripravujeme projekt cez MAS – úprava verejného priestranstva v obci Tovarné par. 

č. 278/1 – oboznámila aké zmeny sú v projekte a že do 13.01. podávame žiadosť 
a tým pádom potrebujeme mať prijaté VZN o verejných priestranstvách. Zatiaľ však 
zisťujeme či je potrebné, lebo toto VZN je nad rámec.  
 

Slavomír Duda: opýtal sa, či to nie je vykonštruovaná podmienka, aby sme vypadli.  
Starostka: vyjadrila sa, že nevie, má aj ona také podozrenie. Vysvetlila opravu projektu 
dobudovania šatní. Opravili by sa len na 2 kontajnery. Poďakovala za prácu pri pohostení 
trhovníkov Kožejovi, Bakovej a všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na realizácii trhov.  
 

 obec pripravuje ohňostroj, víno, len minulého roku bolo málo ľudí 
 

Slavomír Duda: konštatoval, že najlepšie bude nejaký teplý nápoj, aby sa ľudia zohriali. 
 

 pripravujeme akciu Zabíjačkové hody, termín je zatiaľ na 25.01.2020 
 
Slavomír Duda: konštatoval, že termín treba čím skôr, lebo potom sú hody po všetkých 
okolitých obciach. Na hody sú možno lepšie polovičky z veľkoskladu a dá sa vstupné trochu 
vyššie.  
Starostka: vyzvala poslancov nech sa zhodnú na termíne a obec pripraví letáky 
a vstupenky.  
Slavomír Duda: upozornil, že je potrebné dať plagát aj na stránku obce a čím viac 
propagovať.  
Starostka: súhlasila a požiadala POS, aby sa dohodli spoločne.  
 
OZ berie na vedomie správu starostky obce od posledného zasadnutia OZ. 
 
Bod programu č. 6: Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2019  
                                                                                 

Starostka obce vyzvala ekonómku obce, aby vysvetlila plnenie rozpočtu a v prípade 
nejasnosti a otázok vysvetlila plnenie. Nikto z poslancov otázky nemal.  
 
OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2019. 
 
Bod programu č. 7: Schválenie rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ Tovarné č. 2/2019 zo dňa 
22.12.2019  
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 Starostka predložila rozpočtové opatrenie č. 2/2019 zo dňa 22.12.2019 ZŠ s MŠ 
Tovarné. Poslanci nemali otázky ani pripomienky.  
 
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019 zo dňa 22.12.2019.  
  
Hlasovanie:  
Za: 5 (P. Babinčák,,  S. Duda, Bc. G. Hromjáková,  Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 8: Schválenie vyčlenenia fin. prostriedkov z finančných operácií fondu 
rozvoja bývania vo výške 3 481,56 € ako kapitálový výdaj na výstavbu cesty Osič a fin. 
prostriedkov z rezervného fondu na opravu havarijného stavu stropu v kuchyni KD vo 
výške 1 270,87 € 
 
 Starostka vysvetlila výdaj na opravu stropu a výmenu svetiel. Dôvodom bolo, že nám 
v kuchyni kultúrneho domu spadla časť stropu. Keďže obec má nahlásených veľa akcií, 
bolo nutné urýchlene strop opraviť. Prebehlo zároveň zníženie stropu a výmena svietidiel.  
 
OZ schvaľuje vyčlenenie fin. prostriedkov z ostatných fondov obce – fondu rozvoja bývania 
vo výške 3 481,56 € na výstavbu cesty Osič a a vyčlenenie fin. prostriedkov z rezervného 
fondu na opravu havarijného stavu stropu k kuchyni KD vo výške 1 270,87 €..  
  
Hlasovanie:  
Za: 5 (P. Babinčák,,  S. Duda, Bc. G. Hromjáková,  Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 9: Uznesenie sa OZ na návrhu dodatku č. 1/2019 ku VZN obce Tovarné č. 
7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 Starostka uviedla, že konzultovala, či zverejnené VZN je v súlade so zákonom. 
Výsledkom je, že musí byť jednotná sadzba pre všetkých, t.z. FO aj PO. Ak by sadzby boli 
rozdielne, mohol by VZN napadnúť prokurátor. Návrh je 11,60 €. Vyzvala poslancov, aby 
zvážili, či je to dostatočná výška. Už teraz obec dopláca 1 500,00 €. Je to dôsledok, že 
občania neseparujú odpad. Ak budú ľudia separovať, nie je problém sadzbu znížiť.  
 
Slavomír Duda: pamätá si, že starostovia mali mať rokovanie so zberovou spoločnosťou. 
Chce vedieť ako to dopadlo. 
Starostka: odpovedala, že áno bolo stretnutie, ale všetky obce zostali u FURY. 
Slavomír Duda: požiadal, aby sa venovali poplatku, pretože oni poslanci neporiešia okrem 
poplatku nič. Požiadal, aby sa na obec dali VKK na triedený odpad, ale vie, že nie všetky 
zberné spoločnosti vyvezú také VKK.  
Starostka: to by bolo dobré, ale nedokážeme ustriehnuť čo ľudia nahádžu. Nahádžu všetko 
možné. 
 
Do miestnosti vstúpil Mirko Kašubjak o 18:25 hod.  
 
Slavomír Duda: požiadal, aby sa dali kontajnery na triedený a zmiešaný odpad.  
Starostka: odpovedala, že sa to nebude dať ustrážiť.  
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Mirko Kašubjak: opýtal sa, či FURA auto má vážne zariadenie. Konštatoval, že najlepší je 
žetónový systém.  
Slavomír Duda: konštatoval, že teraz sa nedá zmeniť systém vývozu, nech prejdú 
k schváleniu poplatku.   
Starostka: dodala, že je potrebné oboznámiť občanov so separovaním odpadu 
a pouvažovať o žetónovom zbere. 
Mirko Kašubjak: opýtal sa, prečo má CSS a škola rozdielnu sadzbu.  
Starostka: uviedla, že teraz po prijatí dodatku budú všetky sadzby rovnaké.  
 
OZ schvaľuje sadzbu 0,033 € za osobu za kalendárny deň pre fyzické a právnické osoby.  
  
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák,,  S. Duda, Bc. G. Hromjáková,  Mirko Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
OZ sa uznáša na Dodatku č. 1/2019 ku VZN obce Tovarné č. 7/2012 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
  
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák,,  S. Duda, Bc. G. Hromjáková,  Mirko Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 Bod programu č. 10: Schválenie žiadosti o dotácie pre SS Tovarňanka, JDS Tovarné, TJ 
Družstevník Tovarné 
 
 Starostka oboznámila POS s rozpočtom obce, s výškou podielových dani a finančnou 
situáciou obce v roku 2020. Predložila, respektíve prečítala žiadosti o dotácie 
o jednotlivých združení.  
 
Slavomír Duda: navrhol pre SS Tovarňanku 250,00 € z dôvodu, že na ošatenie dostali 
najprv dotáciu 1 000,00 €, obec im už na ošatenie dotáciu dala. Iné by bolo ak by pýtali 
napríklad na hudobný nástroj. Niečo hodnotné.  
Bc. Gabriela Hromjáková: opýtala sa, prečo neprišli na rokovanie zástupcovia žiadateľov. 
Slavomír Duda: je za podporenie združení, ale na reálne veci.  
Mgr. Jozef Kožej: súhlasil, je potrebné podporiť, lebo je pekné, že sa stretávajú.  
Mirko Kašubjak: vyjadril názor, či by tie združenia nemali patriť pod obec. 
 
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Tovarné pre SS Tovarňanku vo výške 250,00 €. 
  
Hlasovanie:  
Za: 5 (S. Duda, Bc. G. Hromjáková,  Mirko Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 1 (P. Babinčák) 
 
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Tovarné pre JDS Tovarné vo výške 700,00 €.  
  
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák,,  S. Duda, Bc. G. Hromjáková,  Mirko Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
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OZ ukladá TJ Družstevníku opraviť a spresniť vyúčtovanie dotácie. Zodpovedný – OcÚ 
Tovarné, Termín: do 27.12.2019. 
 
Bod programu č. 11: Schválenie komunitného plánu obce Tovarné 
 
 Starostka sa opýtala či má niekto nejaké pripomienky. Nikto z poslancov 
pripomienky nemal. 
 
OZ schvaľuje komunitný plán obce Tovarné.  
  
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák,,  S. Duda, Bc. G. Hromjáková,  Mirko Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
OZ sa uznáša na VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad 
za sociálne služby.  
  
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák,,  S. Duda, Bc. G. Hromjáková,  Mirko Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 12: Rôzne (Žiadosť o schválenie prevádzkových hodín drobnej 
prevádzky – maloobchodný predaj rybárskych potrieb drobnochovu a predaja palivových 
brikiet pre pani I., schválenie poplatku za používanie kuchyne pre rýchlu rotu), DHZ 
Tovarné – plnenie úloh. 
 
 Starostka prečítala žiadosť pani I. o prevádzkové hodiny. Nemá však doriešené 
podstatnejšie veci okolo otvorenia prevádzky.  
 
Mgr. Jozef Kožej: povedal, že na RVaS to viazne z dôvodu, že nedoložila vyjadrenie obce 
o mieste podnikania. 
 
OZ ukladá listom vyzvať pani I., aby predložila všetky náležitosti potrebné k zmene účelu 
drobnej stavby, na ktorú žiada schválenie prevádzkových hodín. Zodpovedný – OcÚ, 
Termín: do 27.12.2019. 
 
 Starostka informovala o spôsobe prenajímania priestorov KD. Na svadbu prídu po 
kľúče od štvrtka a vrátia ich pondelok alebo utorok. Všetko sa ničí, spotreba energií je 
vysoká. Terajšia výška nájomného je nízka. Je potrebné schváliť zvýšenie.  
 
Návrh: Malá sála – 50,00 €, Kuchyňa – 30,00 €.  
 
OZ schvaľuje zmenu sadzobníka poplatkov za prenájom priestorov KD nasledovne: MS – 
50,00 € a kuchyňa – 30,00 €.  
  
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák,,  S. Duda, Bc. G. Hromjáková,  Mirko Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
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 Starostka oboznámila poslancov s plnením úloh DHZ, pričom uviedla, že obec musí 
mať DHZ a je potrebné schváliť DHZO zriaďovacou listinou a ich plnenie úloh.  
 
OZ schvaľuje zriaďovacou listinou DHZO Tovarné a konštatuje, že DHZ plní úlohy DHZO 
s veliteľom a členmi a dohodou o spolupráci medzi obcou a DHZ Tovarné. 
  
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák,,  S. Duda, Bc. G. Hromjáková,  Mirko Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Po naplnení všetkých bodov programu starostka obce vyhlásila rokovanie obecného 
zastupiteľstva za ukončené a poďakovala všetkým prítomným za účasť.  
 

Koniec rokovania OZ o 21:15 hod. 
 
 
 
 
Starostka obce:  PaedDr. Kvetoslava Mižáková    ........................................................... 
 
Zapisovateľka:   Jana Dudová      ...........................................................                  
 
Overovatelia:     Ing. Miroslav Lukáč      ........................................................... 
 
                               Mgr. Jozef Kožej                                   ........................................................... 

 

  
 
 
 
 


