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ZÁPISNICA 

 z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného 
dňa 24. februára 2020 (pondelok) 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 uznesení  

5. Správa starostky obce od posledného zasadnutia OZ 

6. Použitie fondu rozvoja bývania 

7. Plnenie rozpočtu za rok 2019 

8. Schválenie Rozpočtových opatrení 

9. Rôzne (vyhodnotenie zabíjačkových hodov, informácia o prechode z informačného   

 systému MINI DCOM na DCOM, informácia o akciách obce vo VVS a.s. , schválenie    

 FP na havarijný stav elektroinštalácie v budove ZŠ Tovarné) 

10.  Záver  

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

Hromjáková, Mirko Kašubjak, Mgr. Jozef Kožej, Ing. Miroslav Lukáč  
Kontrolórka:  neprítomná 
Zapisovateľ:   Jana Dudová – ekonómka obce 
Hostia:  - - - 
 
Neprítomní:  - - -  
 
Ospravedlnení: - - -  
 
 
 
Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia 
 
 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 18:06 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. Zaželala 
prítomným veľa zdravia, úspechov, nech je rok 2020 lepší, alebo aspoň taký dobrý ako bol 
ten predchádzajúci.  
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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. Starostka doplnila bod 9. Rôzne – voľba členov do Rady školy, list od 
VVaK. OZ pristúpilo k schváleniu programu zasadnutia. 

 
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 
 
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 OZ 

6. Použitie fondu rozvoja bývania 

7. Plnenie rozpočtu za rok 2019 

8. Schválenie Rozpočtových opatrení 

9. Rôzne (vyhodnotenie zabíjačkových hodov, informácia o prechode z informačného   

 systému MINI DCOM na DCOM, informácia o akciách obce vo VVS a.s. , schválenie    

 FP na havarijný stav elektroinštalácie v budove ZŠ Tovarné, Voľba členov do Rady 

školy, List od VVaK) 

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 Mirka Kašubjaka a pána poslanca Ľubomíra Baníka.  

 
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. 4: Kontrola plnenia uznesení                                            
                                         
 Starostka skonštatovala, že všetky body uznesení z minulého zasadnutia boli 
splnené až na nájomné zmluvy (je to v štádiu riešenia).  
 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ. 
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Bod programu č. 5: Správa starostky obce od posledného zasadnutia OZ 
                                         

Starostka prečítala správu starostky obce, ktorú pripravila.  
 
Slavomír Duda: opýtal sa, čo je na tabuliach, ktoré sa budú inštalovať do lesoparku. 
Starostka: opísala, čo je na tabuliach a informovala o zapojení obce do projektu úprava 
lesných biotopov. Obec sa však nezapojí.  
Slavomír Duda: opýtal sa, kto určil, kade pôjdu náučné chodníky. 
Starostka: odpovedala, že Lesy SR.  
 

 prebieha verejné obstarávanie na detské ihrisko, na ktoré sme dostali dotáciu 
8 000,00 € 

 máme rozpracované projekty: úprava verejného priestranstva pri bývalej MŠ, 
rozšírenie kapacity MŠ, chodník pre peších a cyklistov – bude potrebná prekládka 
stĺpov VO 

 plánujeme osvetlenie cintorína 
 prebieha príprava projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity MŠ 

 
Mirko Kašubjak: vyjadril sa, že on nesúhlasí, aby sa do úpravy priestranstva pred 
obecným úradom preinvestovalo skoro 10 000,00 €. Myslí si, že sú dôležitejšie veci, ako 
úprava priestranstva pre KD.  
Slavomír Duda: namietal, že nikto nehovorí, že to bude stáť 10 000,00 €, ale je toho 
názoru, že je potrebné, niečo urobiť s tým vchodom a okolím obecného úradu. Zároveň sa 
opýtal, odkiaľ by sa ťahalo elektrické vedenie k osvetleniu cintorína. 
Starostka: odpovedala, že z verejného osvetlenia, zatiaľ sa môže dať len toľko svetiel, 
nakoľko bude peňazí. 
Slavomír Duda: opýtal sa starostky, kedy by chcela začať, lebo je treba začať čím skôr. 
Vyzval ju, aby zvolala stretnutie. 
Starostka: súhlasila a navrhla hneď stretnutie poslancov, stavebnej komisie na 09.03.2020 
o 18:00 hod. na miestnom cintoríne za účelom inštalovania osvetlenia. Zároveň navrhla 
stretnutie ohľadom projektu na dopravné značenie na trhy. 
Ľubomír Baník: opýtal sa, od koho prišla iniciatíva na zníženie rýchlosti smer Humenné na 
50-ku.  
Starostka: odpovedala, že iniciatíva je občanov obce Tovarnianska Polianka z dôvodu 
nehôd a prechodu pre chodcov, ktorý je na zákrute. 
 
OZ ukladá zvolať stretnutie poslancov OZ a stavebnej komisie pri miestnom cintoríne za 
účelom osvetlenia cintorína. Zodpovedný – OcÚ Tovarné, Termín – 09.03.2020. 
 
 Starostka poďakovala poslancovi Dudovi, Kožejovi za pomoc a účasť na Silvestra 
a všetkým ktorí pomáhali od piatku na zabíjačkových hodoch. Poďakovala poslancom, ktorí 
sa zúčastnili kladenia venca.  
 
Mirko Kašubjak: konštatoval, že starostka má niekoho zaplatiť, lebo on nemá čas. 
Starostka: informovala, že prijímame na projekty cez ÚPSVaR dvoch zamestnancov.  
Mirko Kašubjak: zaujímalo ho, kto vypracoval projekt na elektroinštaláciu havarijného 
stavu v škole a či nemohol prísť a povedať čo je tam zle. 
Starostka: odpovedala, že havarijný stav trvá už roky. Cena opravy je predpokladaná, 
pričom ak sa to bude realizovať, prebehne samozrejme verejné obstarávanie. Teraz 
predkladá len odhad. 
Slavomír Duda: chcel vedieť, aká je spoluúčasť obce.  
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Starostka: odpovedala, že až do 100 000,00 €. Oznámila, že obci bola schválená dotácia pre 
DZH. 
Slavomír Duda: vrátil sa k tabuliam a opýtal sa či sú to fotky, respektíve papier za sklom.  
Starostka: odpovedala, že je to asi fototlač.  
Peter Babinčák: upozornil, že v požiarnej zbrojnici opadáva omietka.  
Mgr. Jozef Kožej: informoval, že je to od jeseni.  
Starostka: vie o tom, bude to riešiť, je tam strašne vlhko, asi sa tomu ani v budúcnosti 
nebude dať zabrániť. Opýtala sa poslanca Kašubjaka, kedy príde vyznačiť, kade pôjdu 
piliere zastrešenia pódia, aby kontaktovala firmy, ktoré robia archeologický výskum. Musí 
urobiť prieskum trhu. Chcela, aby sa dohodli na termíne.  
Starostka: upozornila, že obec čaká vysvätenie sochy a beh oslobodenia.  
Mirko Kašubjak: mal pripomienku k umiestneniu sochy, pre neho je priorita niečo iné.  
Slavomír Duda: opýtal sa starostky, koho pozve, aby sa zúčastnil na behu.  
Starostka: odpovedala, že záujemcov z okolitých obcí nášho mikroregiónu a ak nebude 
záujem, tak len pre ľudí z našej obce.  
Slavomír Duda: upozornil, že čím skôr je potrebné zistiť záujem a netreba zabudnúť na 
pána M.  
 
OZ berie na vedomie správu starostky obce od posledného zasadnutia OZ.  
 
Bod programu č. 6: Použitie fondu rozvoja bývania  
                                                                                 
 Starostka predložila na schválenie použitie FP z fondu rozvoja bývania  na rošty, 
ktoré boli umiestnené popri ceste Osič a ktorých inštalácia bola poslancami schválená. 
Ďalej predložila na schválenie odkúpenie pozemku od PD Ondavy, ktorý je pod bytovým 
domom.  
 
OZ schvaľuje: 
 

a.) použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania vo výške 1 440,00 € na 
zakúpenie pozinkovaných roštov v počte 2 ks z dôvodu osadenia do žľabov k 6 
rodinným domom pri MK CKN č. 234/33 k. ú. Tovarné 

 
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 
 

b.) použitie finančných prostriedkov vo výške 5 000,00 € na odkúpenie pozemku pod 
novovybudovaným bytovým domom par. č. CKN 269/2 

  
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: Plnenie rozpočtu za rok 2019  
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 Starostka dala slovo ekonómke obce a tá prešla príjmovú aj výdavkovú časť 
rozpočtu a potrebné vysvetlila. Nikto z poslancov námietky nemal a preto OZ vzalo na 
vedomie plnenie rozpočtu za rok 2019. 
 
Bod programu č. 8: Schválenie rozpočtových opatrení 
 
 Starostka predložila rozpočtové opatrenia za rok 2019: ZŠ s MŠ Tovarné – 3/2019, 
4/2019 zo dňa 31.12.2019 a obce – 4/2019, 05/2019, 6/2019 zo dňa 31.12.2019. 
 
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenia ZŠ s MŠ Tovarné č. 3/2019, 4/2019 zo dňa 31.12.2019 
a rozpočtové opatrenia Obce Tovarné č. 4/2019, 5/2019 a 6/2019 zo dňa 31.12.2019. 
 
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. 9: Rôzne – vyhodnotenie zabíjačkových hodov, informácia o prechode 
z informačného systému MINI DECOM na DECOM, informácia o akciách obce vo VVS a.s, 
schválenie FP na havarijný stav elektroinštalácie v budove ZŠ Tovarné, voľba členov do 
Rady školy, list od VVaK 
 
 Starostka informovala o prechode z MINIDECOMU na DECOM a o poplatku, ktorého 
výška sa odvíja od počtu obyvateľov. Tento prechod nás brzdí vo vyrubovaní TKO a dani 
z nehnuteľnosti. Informovala o triedení odpadu, pričom naša miera vytriedenosti je nízka. 
CSS uzatvorilo zmluvu na vývoz vriec priamo z vývozcom, čo už obec ako takú nebude 
zaťažovať. Prebehla rozprava o vývoze TKO a o možnej zmene spôsobu vývozu od roku 
2021.  
 
OZ berie na vedomie informáciu o prechode z MINIDECOMU na DCOM z dôvodu elektronickej 
komunikácie a doručovania rozhodnutí a elektronických podaní.  
 

Ekonómka obce informovala o akcii Zabíjačkové hody, o účasti a výdavkoch.  
 
OZ berie na vedomie vyúčtovanie akcie „Zabíjačkové hody“ 
 

Starostka obce prečítala list o ponuke od VVS a.s ohľadom cenných papierov. 
Informovala, že obec obdŕžala žiadosť od VVaK o odkúpení pozemku pod ČOV.  
 
OZ berie na vedomie informáciu o akciách obce vo VSS a.s a o možnosti predaja týchto akcií 
mestu Košice a ukladá konzultovať s právničkou obce možnosť odpredaja pozemkov pod ČOV, 
ktoré sú vo vlastníctve obce, konzultovať návrh kúpnej zmluvy zaslanej VVS a.s. Košice.  
Zodpovedný: OcÚ, Termín: do konca marca 2020 
 
 Starostka predložila na schválenie úhradu FP vo výške 3 500,00 € za vypracovanie 
projektovej dokumentácie havarijného stavu v škole.  
 
OZ schvaľuje úhradu FP vo výške 3 500,00 € za vypracovanie projektovej dokumentácie na 
havarijný stav elektroinštalácie v budove ZŠ s MŠ Tovarné.  
 
Hlasovanie:  
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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 pripomenula, že pri schvaľovaní rozpočtu sa naplánovala kúpa baličky 
potravín. Na obec prišla ponuka – letáčik s možnosťou objednania stravy za 2,60 € od 
susednej obce. Je sklamaná, že návrh baliť stravu pre občanov obce, bol v našej ŠJ prijatý 
negatívne. Ide predsa o zvýšenie réžie a navýšenie príjmov. Okolité obce sa chytajú každej 
možnosti a využívajú všetko, aby si navýšili réžiu.  
 
 Starostka uviedla, že do Rady školy za zriaďovateľa je potrebné delegovať 4 členov. 
Oslovila poslanca P. Babinčáka, aby sa stal členom Rady školy. Ten to odmietol.  Ďalej 
navrhla poslanca S. Dudu. Ten poznamenal, že keďže má a bude mať v tunajšej škole 
vnučky, členstvo prijíma.  
 
OZ deleguje členov Rady školy v ZŠ s MŠ Tovarné zo zástupcov zriaďovateľa – Obec Tovarné: 
Slavomír Duda, Jozef Kožej, Marián Čurha, Jana Dudová.   
 
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 
 
 Poslanec Ľubomír Baník predniesol žiadosť obyvateľov bytového domu o zábranu, 
respektíve mrežu vo vchode pod schodmi pre kočíky a bicykle. Mreža je potrebná z dôvodu 
ochrany majetku a keďže v bytovom dome nie sú pivnice, bude aj prospešná.  Poslanci 
nemali námietky.  
 
OZ berie na vedomie žiadosť Ing. P. F. o vybudovanie kovovej bezpečnostnej zábrany 
v spoločných priestoroch obecnej bytovej jednotky a ukladá písomne zaslať odpoveď na jeho 
žiadosť.  
 
 Starostka obce informovala o výstavbe nového bytového domu a o nutnosti 
verejného obstarávania. Je potrebné vypracovať nejakú štúdiu a v nej konkretizovať naše 
požiadavky. Poslanci súhlasili a uložili uskutočniť stretnutie s projektantom a vypracovať 
štúdiu k výstavbe nového obytného domu. Zodpovedný – OcÚ, termín – do konca marca 
2020. 
 
Bod programu č. 10: Záver 
 

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

 
 
Koniec rokovania OZ o 20:30 hod. 

 
 
 
Starostka obce:  PaedDr. Kvetoslava Mižáková    ........................................................... 
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Zapisovateľka:   Jana Dudová      ...........................................................                  
 
Overovatelia:     Mirko Kašubjak       ........................................................... 
 
                               Ľubomír Baník                                  ........................................................... 

 


