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ZÁPISNICA 

 z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného 
dňa 22. júna 2021 (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.       Kontrola plnenia uznesení z 22. zasadnutia OZ.  

5.       Správa starostky od posledného zasadnutia OZ 

6.       Predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce hlavným kontrolórom 

7.       Predloženie správy audítora za rok 2020 

8.       Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Tovarné za rok 2020 (tvorba rezervného   

          fondu za rok 2020 a prerozdelenie prebytku hospodárenia obce Tovarné) 

9.       Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2021 

10.     Schválenie spôsobu prevodu – zámena nehnuteľnosti v zmysle § 9 ods. 2 písmeno a) 

zákona 

          č. 138/1991 o majetku obci  a v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona 138/1991 Zb. 

          o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa - výstavba miestnej komunikácie 

11.     Žiadosť o schválenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov pre činnosť ZO JDS  

12.     Žiadosť o predĺženie zmluvy o prenájme kultúrneho domu a ostatnej plochy medzi obcou     

          Tovarné a ZOSCH-EXOTA Vranov nad Topľou 

13.     Rôzne  

14.     Záver.   

 
Prítomní: 
 
Starostka:   PaedDr. Kvetoslava Mižáková  
Poslanci: Ľubomír Baník, Slavomír Duda, Jozef Fedorko, Bc. Gabriela 

Hromjáková, Mgr. Jozef Kožej, Ing. Miroslav Lukáč  
Kontrolórka:  - - -  
Zapisovateľ:   Jana Dudová – ekonómka obce 
Hostia:  - - -   
 
Neprítomní:  - - -  
 
Ospravedlnení: Mirko Kašubjak  
 
Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia 
 
 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 18:11 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.  
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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 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, 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 z 22. zasadnutia OZ.  

5.       Správa starostky od posledného zasadnutia OZ 

6.       Predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce hlavným kontrolórom 

7.       Predloženie správy audítora za rok 2020 

8.       Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Tovarné za rok 2020 (tvorba rezervného   

          fondu za rok 2020 a prerozdelenie prebytku hospodárenia obce Tovarné) 

9.       Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2021 

10.     Schválenie spôsobu prevodu – zámena nehnuteľnosti v zmysle § 9 ods. 2 písmeno a) 

zákona 

          č. 138/1991 o majetku obci  a v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona 138/1991 Zb. 

          o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa - výstavba miestnej komunikácie 

11.     Žiadosť o schválenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov pre činnosť ZO JDS  

12.     Žiadosť o predĺženie zmluvy o prenájme kultúrneho domu a ostatnej plochy medzi obcou     

          Tovarné a ZOSCH-EXOTA Vranov nad Topľou 

13.     Rôzne  

14.     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  
Jozefa Kožeja a pani poslankyňu Gabrielu Hromjákovú do návrhovej komisie a určili za 
overovateľov zápisnice pána poslanca Jozefa Fedorka a pána poslanca Miroslava Lukáča.  

 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 4: Kontrola plnenia uznesení z 22. zasadnutia OZ                                            
                                         
 Starostka skonštatovala, že všetky body uznesení z minulého zasadnutia boli 
splnené až na uznesenie č. 155 z 22. zasadnutia OZ (zníženie energetickej náročnosti 
budovy KD a OcÚ). Keďže obec nevstupuje do projektu, uznesenie je potrebné zrušiť. 
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OZ berie na vedomie plnenie uznesení z 22. zasadnutia.  
OZ ruší uznesenie č. 155/2021. 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
   
Bod programu č. 5: Správa starostky od posledného zasadnutia OZ 
                                         

Starostka v krátkosti oboznámila poslancov s vykonanými prácami: 
 

- obec obdŕžala dotáciu pre DHZ vo výške 3 000,00 €, pričom spoluúčasť obce je 5%  
- obec spracováva žiadosť na zberný dvor – prebieha doplňovanie  
- obstarávame nábytok k projektu rozšírenie kapacity MŠ 
- obec obdŕžala dotáciu na opravu javiska v KD vo výške 1 000,00 € 
- nakupujeme knižné tituly v rámci projektu nákup knižného fondu, dotáciu sme 

obdŕžali vo výške 2 000,00 € 
- prebieha kosenie cintorína 
- od 01.08.2021 zamestná obec na par. 50j dvoch pracovníkov 
- realizujeme opravu miestnej komunikácie pod ZS 
- spracovali sme návrh na odkúpenie od p. H. pozemok na odtok dažďovej vody 

z pozemkov 
 
Medzi poslancami prebehla diskusia ohľadom miestnej komunikácie a ohľadom odkúpenia 
pozemku. 
 
OZ poveruje starostku obce jednať o odkúpení časti pozemku o šírke 1,5 m na par. č. 97/2 
a 95/2 k. ú. Tovarné vo vlastníctve Ing. J. H. z dôvodu vybudovania protipovodňových opatrení 
v tejto lokalite. Termín: do ďalšieho zasadnutia OZ, zodpovedný: OcÚ Tovarné.  
 
OZ berie na vedomie správu starostky obce od posledného zasadnutia OZ.  
 
Bod programu č. 6: Predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce 
hlavným kontrolórom. 
                                                                                 
 Starostka obce prečítala odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 
hlavnej kontrolórky.  
 
OZ berie na vedomie odborné stanovisko kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce 
Tovarné na rok 2020. 
  
Bod programu č. 7: Predloženie správy audítora za rok 2020. 
 
 Starostka obce prečítala správu audítora za rok 2020 
 
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. M. Kentoša pre štatutárny orgán a OZ 
obce Tovarné k 31.12.2020 k účtovnej závierke a výsledku hospodárenia obce za rok 2020.  
 
Bod programu č. 8: Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Tovarné za rok 
2020 (tvorba rezervného fondu za rok 2020 a prerozdelenie prebytku hospodárenia obce 
Tovarné). 
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 Starostka uviedla, že návrh záverečného účtu bol v stanovenej lehote zverejnený 
a obci neboli doručené žiadne pripomienky.  
 
OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Tovarné bez výhrad. 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
OZ schvaľuje prebytok rozpočtu za rok 2020 vo výške 9 219,24 € a to na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 10% - 921,92 € a tvorbu ostatných peňažných fondov obce vo výške 8 297,32 
€. 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 9: Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2021. 
 
 Starostka uviedla, že plnenie rozpočtu bolo doručené poslancom spolu s pozvánkou 
a že sa v prípade nejasnosti môžu pýtať ekonómky obce. Nikto z poslancov otázky nemal.  
 
OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2021. 
  
Bod programu č. 10: Schválenie spôsobu prevodu – zámena nehnuteľnosti v zmysle § 9 ods. 2  

písmeno a) zákona č. 138/1991 o majetku obci  a v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa – výstavba miestnej  

komunikácie 

 
 Starostka pripomenula poslancom o aký pozemok sa jedná – pri výstavbe cesty 
v časti Osič bolo odobraté z pozemku pána O. Obec touto zámenou vysporiada odobratie 
pozemku pri už spomínanej výstavbe cesty. 
 
OZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Tovarné z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a to odčlenený pozemok CKN par. č. 234/109 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 vo vlastníctve Ing. S. O. zámenou za časť 
pozemku parc. č. CKN 234/14 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 
399 vo vlastníctve obce Tovarné, vyhotoveným geometrickým plánom č. 66/2021. 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 11: Žiadosť o schválenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov pre 

činnosť ZO JDS 

 
Obec obdŕžala žiadosť od JDS o výpožičke nebytových priestorov na stretávanie 

dôchodcov. Obec schváli novú zmluvu, keďže tá predošlá už platná nie je. Poslanci navrhli, 
aby nová zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú a bezodplatne.  
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OZ schvaľuje bezodplatnú výpožičku nebytových priestorov – zasadačky, pre účely realizácie 
aktivít členov organizácie ZO JDS na dobu neurčitú. 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 12: Žiadosť o predĺženie zmluvy o výpožičke kultúrneho domu a ostatnej 

plochy medzi obcou Tovarné a ZOSCH Exota Vranov nad Topľou. 

 
 Obec obdŕžala žiadosť o predlženie zmluvy o nájme nebytových priestoroch. 
Starostka konštatovala, že názory na trhy sú rôzne a nie je v moci nikoho vyhovieť 
všetkým. Veľa ľudí je za to, aby sa trhy konali a sú ľudia, ktorí s tým nesúhlasia. Teraz však 
schvaľujeme predĺženie zmluvy a nie to či sa bude konať v ten, ktorý deň.  
 
OZ schvaľuje dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov medzi obcou 
Tovarné a ZOSCH Exota Vranov nad Topľou na dobu 1 rok.  
 
Hlasovanie:  
Za: 5 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej) 
Proti: (Ing. M. Lukáč) 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 13: Rôzne. 

 
 Starostka uviedla, že obec oslovil pán, ktorý by chcel realizovať výstavbu rodinného 
domu pri obci Tovarnianska Polianka. Obec, respektíve stavebný úrad bude žiadať 
o stavebné povolenia a prišiel sa opýtať či obec nebude mať námietky. Ďalej oboznámila 
poslancov s rokovaní medzi VVS a. s. a obcou ohľadom rekonštrukcie ČOV. Starostka 
opísala postup komunikácie s VVS a. s.  
 
 Starostka oboznámila poslancov s prebiehajúcim dedičským konaním pozemku 
a rozostavaného rodinného domu pán Z.  
 
 Poslanci boli oboznámení s pripravovanou akciou MDD: súťaže, animátori, cukrová 
vata, nafukovacie hrady. Požiadala poslancov o pomoc pri organizovaní.  
  
Bod programu č. 14: Záver 

 
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
Koniec rokovania OZ o 19:30 hod. 
 

Starostka obce:  PaedDr. Kvetoslava Mižáková    ........................................................... 
 
Zapisovateľka:   Jana Dudová      ...........................................................                  
 
Overovatelia:     Jozef Fedorko       ........................................................... 
 
                               Ing. Miroslava Lukáč                                 ........................................................... 


