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ZÁPISNICA 

 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného dňa 
18. januára 2019 (piatok) 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. Oboznámenie sa s rokovacím poriadkom OZ Tovarné – prípadné návrhy na zmenu 
5. Schválenie jednotlivých komisií 
6. Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií – schválenie výšky odmeny 

poslancov OZ a členov komisií 
7. Určenie priorít na r. 2018 – 2022 – investičné a neinvestičné zámery smerujúce 

k rozvoju obce 
8. Návrhy na zmenu k navrhovanému rozpočtu obce Tovarné na r. 2019 a jeho 

schválenie 
9. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce 
10. Rôzne – Žiadosť o pribudovanie spŕch hosťom ... 
11. Návrh na uznesenie 
12. 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:  Mgr. Ing. Mária Helmeczyová 
Zapisovateľ:   Jana Dudová – ekonómka obce 
Hostia:  - 
 
Neprítomní:  - 
 
Ospravedlnení: - 
 
Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia 
 
 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 17:10 hod. s účasťou prítomných 
viď. vyššie a prezenčná listina. Zasadnutie otvorila starostka obce PaedDr. Kvetoslava 
Mižáková a privítala prítomných. Popriala všetko dobré do nového roku, veľa zdravia, 
šťastia, úspechov a dobrú spoločnú spoluprácu. 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. Navrhla doplniť program o bod: 
Schválenie platu starostu, ako bod programu číslo 7. Potom by nasledoval bod 8 - Určenie 
priorít na r. 2018 – 2022 – investičné a neinvestičné zámery smerujúce k rozvoju obce 
a ďalej podľa poradia. Program by pozostával z 13 bodov. V Bode Rôzne doplnila program 
o schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 2/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov 
vo vlastníctve obce postavených s podporou štátu. Poslanci boli vyzvaní k doplneniu alebo 
zmene návrhu programu. Žiadni z poslancov nenavrhol zmenu programu, ani program 
nedoplnil. 

 
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. Oboznámenie sa s rokovacím poriadkom OZ Tovarné – prípadné návrhy na zmenu 
5. Schválenie jednotlivých komisií 
6. Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií – schválenie výšky odmeny 

poslancov OZ a členov komisií 
7. Schválenie platu starostu 
8. Určenie priorít na r. 2018 – 2022 – investičné a neinvestičné zámery smerujúce 

k rozvoju obce 
9. Návrhy na zmenu k navrhovanému rozpočtu obce Tovarné na r. 2019 a jeho 

schválenie 
10. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce 
11. Rôzne – Žiadosť o pribudovanie spŕch hosťom ... 
12. Návrh na uznesenie 
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 Jozefa Kožeja a Miroslava Lukáča.  

 
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: Oboznámenie sa s rokovacím poriadkom OZ Tovarné – prípadné     
                                        návrhy na zmenu 
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 Rokovací poriadok POS obdržali ako materiál na zasadnutie OZ. Starostka 
upozornila na dôležitosť dokumentu. Predložila poslancom na prečítanie vytlačený 
doplnok k čl. 5 rokovacieho poriadku. Poslanci súhlasili s doplnením.  Starostka sa opýtala 
poslancov, či majú pripomienky k návrhu. Spoločne prešli všetky články a body návrhu 
rokovacieho poriadku.  
 
Mirko Kašubjak: požiadal o doplnenie v čl. 4, bod 3. o zasielanie materiálov na zasadnutia 
OZ aj v elektronickej forme – emailom (bolo mu vyhovené). 
Slavomír Duda: vyslovil názor, že nie je potrebné všetky materiály na rokovanie OZ podľa 
čl. 4, bodu 7. zverejňovať na úradnej tabuli a webovej stránke obce, samozrejme okrem 
materiálov, ktoré je obec povinná zverejňovať (POS diskutovali o bode 7 a zhodli sa, že bod 
7 vylúčia z návrhu rokovacieho poriadku). 
Slavomír Duda: opýtal sa, či v čl. 5, bod 4. má byť uvedené, že základnými bodmi 
rokovania je určenie zapisovateľa. Ten bod vyznieva tak, že sa na každom zasadnutí má 
určovať zapisovateľ.  
Starostka: odôvodnila to tým, že je to písane všeobecne a pre prípad, že by nebol určený 
stály zapisovateľ, alebo ten by bol pre nemoc neprítomný – ospravedlnený. (bod 4. v čl. 5 
zostáva nezmenený) 
Slavomír Duda: požiadal o opravu textu v čl. 8, bod 2., tak ako je uvedené v zákone – 
opraviť: zasadnutie vedie vekovo najstarší prítomný poslanec - na zasadnutie vedie iný 
poslanec poverený obecným zastupiteľstvom (text bude opravený). 
 

Poslanci  spoločne so starostkou prešli ostatné body návrhu rokovacieho poriadku 
a dohodli sa na zmenách a doplneniach. Keďže žiadny z poslancov už nemal námietky ani 
návrhy, starostka dala hlasovať. 
 
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: Schválenie jednotlivých komisií  
 
 Starostka oboznámila poslancov s doteraz zriadenými komisiami, a to: 

1. Inventarizačnou a likvidačnou komisiou 
2. Komisiou verejného poriadku, protipožiarnej ochrany a ochrany životného 

prostredia 
3. Komisiou pre financie, správu a hospodárenie s majetkom obce 
4. Komisiou pre kultúru, šport, školstvo a sociálno-zdravotnú oblasť 
5. Komisiou územného plánovania a stavebnej komisie 

 
Starostka: informovala, že povinnou komisiou je komisia verejného záujmu pri výkone 
verejných funkcií, ktorej členmi sú len poslanci obecného zastupiteľstva. Komisia musí mať 
aspoň troch členov. Hlavnou úlohou komisie je:  
 

1. prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva podľa čl. 
7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004. V prípade pochybnosti o ich úplnosti a 
pravdivosti požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia 

2. podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona č. 
511/1992 Zb. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení 
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3. sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 
1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7 ods. 7 až 9 

4. predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany 
verejného záujmu 

5. preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, 
či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich 
splnenia predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany 
verejného záujmu 

6. udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie 
zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona 

7. kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom 
zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby 
predkladať príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu 

 

Starostka udelila slovo poslancom, nech navrhnú, aké komisie by bolo potrebné 
zriadiť. 

 
Mirko Kašubjak:  navrhol, aby bola zriadená stavebná komisia, ktorá je podľa jeho názoru 
potrebná.  
Ľubomír Baník: uviedol, že v minulom období stavebná komisia spĺňala svoju funkciu, 
bola nápomocná aj pri výstavbe bytového domu. Členom stavebnej komisie bol aj pán M. 
Hric a má informáciu, že aj naďalej by rád zostal jej členom.  
Mirko Kašubjak: navrhol, že ak prítomní súhlasia, bude aj on jej súčasťou.  
 

Prítomní poslanci súhlasili, aby bola zriadená komisia výstavby a územného 
plánovania v zložení: Predseda: Peter Babinčák, Členovia: Ľubomír Baník, Mirko Kašubjak, 
František Džuňa, Martin Hric. 
 
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: navrhla, aby zostala zriadená aj komisia verejného poriadku, ktorej členovia sa 
zúčastňujú na organizácii Tovarnianskych trhov.  
Jozef Kožej: súhlasil s tým, že členstvo v komisii zahŕňa aj pomoc na trhoch. V minulosti 
ako jediný z poslancov pomáhal J. Mikita. Uvítal by pomoc aj ostatných poslancov. Pri 
organizácii sú nápomocní pracovníci MOS a požiarnici. Hlavný nápor na organizáciu je 
v letných mesiacoch.  
Ľubomír Baník: uviedol, že snaha bola preložiť trhy na sobotu, ale neuspelo to. Trhy sa 
schválili na apeláciu občanov obce.  
Starostka: oboznámila poslancov, že marec, apríl, máj sú mesiace s najväčším náporom 
predajcov a návštevníkov. 
Slavomír Duda: navrhol, aby sa na ulicu za obecným úradom dala z jednej aj z druhej 
strany závora so značkou zákaz vjazdu a tým sa nechala pre našich občanov a v prípade 
zásahu zdravotníkov a požiarnikov prechodná ulica. Prisľúbil pomoc pri regulácii dopravy 
na tejto ulici. 
Mirko Kašubjak: prisľúbil tiež pomoc  pri regulácii dopravy na tejto ulici. Navrhol urobiť 
informačnú, samostatnú stránku na trhy. 



 5 

Starostka: uviedla, že je to zbytočné, všetky informácie ohľadom Tovarnianskych trhov sú 
na obecnej stránke v Hlavnom menu v záložke Tovarnianske trhy.   
Mirko Kašubjak: opýtal sa, či je parkovanie na Tovarnianskych trhoch zadarmo. 
Starostka: odpovedala, že parkovanie je zdarma. 
 

Prítomní poslanci súhlasili, aby bola zriadená komisia ochrany verejného 
poriadku, ochrany životného prostredia a protipožiarnej ochrany v zložení: Predseda: 
Mgr. Jozef Kožej, Členovia: Slavomír Duda, Katarína Baková, Jozef Ivan. 
 
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 zopakovala aké úlohy plní komisia verejného záujmu pri výkone 
verejných funkcií a že jej zriadenie je povinné zo zákona. Prítomní poslanci súhlasili, aby 
bola zriadená komisia verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zložení: 
Predseda: Ing. Miroslav Lukáč, Členovia: Bc. Gabriela Hromjáková, Mirko Kašubjak. 
 
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 sa opýtala prítomných poslancov, či majú ešte nejaké návrhy. Poslanci 
nemali žiadne ďalšie návrhy ohľadom zriadenia komisií. Starostka vyhlásila prestávku 
od 18:30 hod. do 18:40 hod. , t.j. 10 minút.  
 
Bod programu č. 6: Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií – schválenie  
                                        výšky odmeny poslancov OZ a členov komisií 
 
 Starostka oboznámila poslancov so spracovaným materiálom, návrhom, ktorý bol 
schválený v minulom období. Vyzvala poslancov, nech predložia návrhy, zmeny alebo 
poprípade zásady doplnia.  Postupne prešla zásadami odmeňovania, vysvetlila čo bolo 
potrebné, ozrejmila výšku odmien poslancov, členov komisii a zapisovateľa. 
 
Mirko Kašubjak: súhlasil s výškami odmien, nemal žiadne výhrady ani pripomienky. 
Ľubomír Baník: súhlasil s vypracovaným návrhom. 
Slavomír Duda: vyjadril súhlas v návrhom odmeňovania, nemal žiadne pripomienky. 
 

Poslanci sa jednomyseľne zhodli, že odmeny nebudú zvyšovať, súhlasili 
s vypracovaným návrhom. Ohľadom odmeny zapisovateľa sa pán poslanec Miroslav Lukáč 
vyjadril, že odmena je v dostatočnej výške, že jedna zápisnica je dlhšia a jedna kratšia, takže 
sa to v priemere vyrovná. Poslanci schválili zásady odmeňovania bezo zmien.  
 
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 
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Bod programu č. 7: Schválenie platu starostu 
 
 Starostka uviedla, že dňa 24. októbra 2018 bola schválená novela zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest, ktorá nadobudne účinnosť od 1. decembra 2018. Dôležitá zmena nastala 
v násobkoch, a to zvýšenie z násobku 1,65 na násobok 1,83 s počtom obyvateľov od 501 do 
1000. 
 
Slavomír Duda: vyzval ostatných poslancov, keďže plat starostky schvaľujú,  aby každý 
z nich vyslovil svoj názor na prácu starostky, čo doteraz za svoju pôsobnosť pre obec 
urobila a poprípade aké výhrady na jej prácu majú. Navrhol aby zvýšenie, ktoré jej bolo 
minulým OZ schválené zostalo aj napriek zmene násobku.  
Ľubomír Baník: osobne si myslí a zastáva názor, že treba dodržať zákon, určené 
koeficienty a nezasahovať do toho. Výšku platu určiť podľa zákona, nezvyšovať. 
Starostka: upozornila, že kompetencie a zodpovednosť nezodpovedajú ohodnoteniu 
a v porovnaní napríklad s platmi riaditeľov škôl, sú v mnohých prípadoch platy starostov 
oveľa nižšie.  
Peter Babinčák: jeho názor je taký, že postupom času nebude záujem o post starostu, ak 
výška platu bude skôr demotivujúca.  
Starostka: pripomenula poslancom, že je na ich zvážení, či nechajú zvýšenie, upravia ho  
alebo ho zrušia.  
Peter Babinčák: navrhol, aby zostala výška zvýšenia 30%, že „horší“ plat ako v minulom 
roku by starostka mať nemala.  
Slavomír Duda: vyzval, nech sa vyjadria aj ostatní poslanci a predložia svoj návrh. 
Upozornil, že je to nezaplatená práca. 
Miroslav Lukáč: navrhol zvýšenie základného platu o 15%.  
Ľubomír Baník: vypočítal, že ak bude priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve 
cca 1000,00 €, tak so zvýšením 15% by to bolo cca 2100,00 € hrubej mzdy. Bol by ochotný 
akceptovať zvýšenie 15% a tak súhlasiť s návrhom pána poslanca Miroslava Lukáča. 
Mirko Kašubjak: navrhol, že keď sa zvyšuje hrubá mzda vo verejnej správe o 10% tak aj 
starostke nech sa zvýši minimálne o 10% v čistom oproti minulom roku.  
Starostka: uviedla, že ešte nie je zverejnená priemerná mzda v národnom hospodárstve, 
ale nechce aby ju niekto obvinil, že nedala na schválenie plat starostu. Vyzvala poslancov, 
aby dali nejaký návrh a dali za neho hlasovať, že táto situácia je pre ňu veľmi nepríjemná. 
Mirko Kašubjak: navrhol schváliť napríklad o 10% a potom sa určite k tomu bude dať 
vrátiť a upraviť ho. Po zverejnení priemernej mzdy sa k tomu vrátia. 
Slavomír Duda: odmietol s tým, že táto situácia je pre starostku určite nepríjemná a určite 
so schvaľovaním svojho platu už nevyrukuje. 
Starostka: poznamenala, že viac sa k tejto téme už tohto roku určite vracať nebude. 
 
Pán poslanec Mirko Kašubjak opustil rokovaciu miestnosť od 19:28 hod. do 19:35 hod.  
 

Keďže sa poslanci v rozprave nedokázali dohodnúť, uzhodli sa, že sa každý z nich 
vysloví buď za 15% alebo za 20%. Svoje návrhy vyslovili takto: 
Peter Babinčák: 20% 
Ľubomír Baník: 15% 
Slavomír Duda: 20% 
Gabriela Hromjáková: 20% 
Mirko Kašubjak: 17,5% - bol za priemer medzi 15 a 20 % 
Jozef Kožej: 15% 
Miroslav Lukáč: 15% 
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Pán poslanec Mirko Kašubjak bol ostatnými poslancami vyzvaný nech sa prikloní 

k niektorému návrhu a tak rozhodne, za aké zvýšenie budú hlasovať. Poslanec Mirko 
Kašubjak sa priklonil k návrhu 20%.  
 

Keďže návrh väčšiny poslancov predstavoval zvýšenie základného platu o 20%, 
starostka dala hlasovať za zvýšenie základného platu o 20%. 
 
Hlasovanie:  
Za: 4 (P. Babinčák,  S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak,) 
Proti: 2(Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Zdržalo sa: 1(Ľ. Baník) 
 
Bod programu č. 8: Určenie priorít na r. 2018 – 2022 – investičné a neinvestičné  
                                        zámery smerujúce k rozvoju obce 
 

Starostka poinformovala poslancov o žiadostiach na dotáciu na rekonštrukciu domu 
smútku a vybudovanie zberného dvora. Oznámila, že naša žiadosť na rekonštrukciu domu 
smútku neprešla. Tak isto aj na zberný dvor, ale túto žiadosť podávame ešte raz. Naša 
spoluúčasť bude 5%. Ďalej sme rozbehli projekt rozšírenia MŠ, kde sme dali vypracovať 
štúdiu. Posudzovať nás budú spolu s obcami Štefanovce a Tovarnianska Polianka. Teraz 
čakáme na vyhodnotenie tohto projektu. Veríme, že dostaneme kladné vyjadrenie. 
Dobudovaním by sme zvýšili kapacitu MŠ a oslovili okolité obce, aby sme túto kapacitu aj 
naplnili. Uviedla, že rekonštrukcie a budovanie ciest a chodníkov máme v pláne ako 
prioritu číslo 1. Do tohto času sme rozbehli vybudovanie cesty v časti Osič, kde sme 
uskutočnili zámenu pozemkov, dali sme vypracovať geometrický plán a projektovú 
dokumentáciu na 1. a 2. etapu výstavby. Vysporiadali sme vlastnícke vzťahy a momentálne 
prebieha územné a stavebné konanie 1. etapy. Je potrebné ešte urobiť geometrický plán 
cesty pri kaštieli.  

 
Slavomír Duda: opýtal sa, či je cesta popred kaštieľ, teda pozemok pred domom pána O. -
terajšia cesta a vzniknutá cesta poza kaštieľ vo vlastníctve obce. 
Starostka: odpovedala, že áno je to náš pozemok, ale musíme dať vypracovať geometrický 
plán prepojenia tejto cesty na miestnu komunikáciu č. 433. Vyzvala poslancov, aby aj oni 
povedali svoje priority, ktoré budú v prospech občanov obce. 
Jozef Kožej: upozornil na nebezpečnú trasu, teda úsek hlavnej cesty pre chodcov smer 
Sedliská.  
Ľubomír Baník: povedal, že ho oslovili mamičky, ktoré sa dožadovali nejakých podujatí 
pre deti. 
Starostka: vyslovila, že aj jej prioritou je chodník smer križovatka a že si už preverovala 
informácie k jeho realizácii. Avízovala stretnutie s projektantkou a Správou a údržbou ciest. 
Dostali sa k nej dokonca informácie o výzve k vypracovaniu projektu na výstavbu chodníka. 
Taktiež súhlasí, že je to nebezpečný úsek.  
Slavomír Duda: povedal, že svoje priority už zverejnil pred voľbami a medzi nimi bolo aj 
vybudovanie chodníka pre peších ku križovatke. Vie zhodnotiť situáciu, keďže vozí ľudí a 
denne vidí deti, starších občanov, ľudí, ktorí idú do práce. Tiež je za jeho vybudovanie. 
Opýtal sa, po ktorej strane by chodník pokračoval.   
Peter Babinčák: povedal, že chodník popri ceste by sme podľa zákona museli udržiavať. 
Vyjadril názor, že by bolo lepšie keby išiel za priekopou.  
Starostka: upozornila, že výstavba za priekopou by bola problematická, pretože je tam 
veľa vlastníkov.  
Slavomír Duda: opýtal sa na zrealizovanie rozvozu stravy pre našich občanov.  
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Starostka: súhlasila, oznámila, že už zisťovala možnosti. Kapacita jedálne to umožňuje, 
musíme počkať koľko stravníkov nám pribudne od septembra. Informovala o potrebe 
kúpiť baličku jedál. Cena sa pohybuje cca 2000,00 €. Bol by tam príplatok k jedlu za 
zabalenie.  
Ľubomír Baník: opýtal sa pre akú vekovú kategóriu by ten rozvoz fungoval. 
Slavomír Duda: vyslovil názor, že v prvom rade by to malo byť pre starších občanov, ale to 
sa konkrétne dohodne až to bude aktuálne.  
Starostka: oznámila, že nás oslovujú ľudia, určite bude záujem, keď sa to rozbehne 
prioritou budú dôchodcovia.  
Slavomír Duda: dodal, že aj občania ZŤP, lebo ľudia ZŤP nemusia byť vekovo starší, ale sú 
zdravotne hendikepovaní.  
Starostka: vymenovala ďalšie priority v budúcom období a to rekonštrukciu toaliet 
v priestoroch OcÚ na dolnej chodbe, zastrešenie pódia a iné.  
Mirko Kašubjak: opýtal sa na výstavbu bytového domu, či sa plánuje s ďalšou výstavbou.  
Starostka: postupovala by opatrne, uvidíme ako sa osvedčí prvý bytový dom.  
Ľubomír Baník: opýtal sa ako pokračujeme s bytovkou.  
Starostka: informovala, že prebehla koncom roku 2018 kolaudácia,  momentálne 
pracujeme na vypracovaní žiadosti na ŠFRB a budeme čakať za výstavbou novej kioskovej 
trafostanice.  
Mirko Kašubjak: opýtal sa ako sa budú schvaľovať žiadosti o byty. 
Starostka: upozornila, že podmienky prideľovania bytov sú obsiahnuté vo VZN, pravidlá 
sú jasné.  
Slavomír Duda: vyjadril názor, že je potrebné stavať ďalšie bytové domy, aby boli 
uspokojené všetky žiadosti.  
Ľubomír Baník: súhlasil s názorom pána poslanca Slavomíra Dudu a vyjadril názor, že 
záujem určite bude.  
Starostka: informovala, že sme napísali žiadosť o rekonštrukciu bývalej MŠ, ale pre 
nevhodné podmienky sme neuspeli.  
Ľubomír Baník: upozornil, že z hlavnej cesty tá budova vyzerá hrozne a v budúcnosti 
budeme musieť do budovy investovať.  
Starostka: oznámila, že v pláne je aj vybudovanie prechodu pri dome pani Koprivňákovej 
cez priekopu, na financovanie ktorého podáme žiadosť o dotáciu. Vrátili sme dotáciu vo 
výške 1000,00 € na zastrešenie pódia pri amfiteátri, keďže to bolo žalostne málo. Projekt 
máme vypracovaný a máme aj vydané stavebné povolenie, dúfame že to za 4 roky 
zvládneme svojpomocne. Informovala o podanej žiadosti na rozšírenie kamerového 
systému o 10 kamier.  
Mirko Kašubjak: upozornil na stav miestnej komunikácie pri vstupe k MŠ. Opýtal sa, či by 
sa nedalo viac soliť.  
Starostka: odpovedala, že chlapi, ktorí pracujú na MOS túto cestu solili, ale keďže sú veľké 
mrazy, soľ nezaberá. Máme malo ľudí a robíme údržbu aj pri dome smútku.  
Mirko Kašubjak: opýtal sa či máme v rozpočte a v pláne aj workautové ihrisko.  
Starostka: odpovedala, že áno je to aj v rozpočte na rok 2019. Pristúpili sme k jednaniu, 
preverujeme ponuky.  
 
Bod programu č. 9: Návrhy na zmenu k navrhovanému rozpočtu obce Tovarné na r.  
                                        2019 a jeho schválenie 
 
 Starostka upozornila poslancov, že návrh rozpočtov obce a ZŠ s MŠ Tovarné každý 
z nich obdržal a určite si ho doma prešli. Upriamila pozornosť na podrobný komentár 
k rozpočtu, v ktorom je celý rozpočet vysvetlený a dá sa pochopiť. Opýtala sa poslancov, či 
nemajú nejaké otázky k príjmovej alebo výdavkovej časti rozpočtu.  
 



 9 

Ľubomír Baník: opýtal sa, podľa čoho je určený plat kontrolórky a matrikárky.  
Starostka: odpovedala, že plat matrikárky je určený štátom, štát určuje úväzok 
a financovanie je formou dotácie. Čo sa týka kontrolórky úväzok určujú poslanci a plat sa 
stanovuje v súlade so zákonom.  
Peter Babinčák: opýtal sa či sme v minulom roku ušetrili na verejnom osvetlení a či má 
verejné osvetlenie samostatný merač.  
Starostka: informovala, že na verejnom osvetlení sme neušetrili, nakoľko svietime celú noc 
a áno verejné osvetlenie má samostatný merač. 
Slavomír Duda: opýtal sa, či sa plánuje výmena aj zvyšku rigolu popri parku.  
Starostka: odpovedala, že áno ale musíme to nechať do rozpočtu na budúci rok. Tohto 
roku to naplánované nie je. Bolo by dobré, keby sa ten rigol prekryl roštom, nakoľko nám 
tam vošlo už pár aut a museli sme ho opravovať. 
Peter Babinčák: opýtal sa, či sa plánuje dokončenie chodníka pri dome smútku až k bráne. 
Starostka: odpovedala, že tohto roku nie. Ak sa ten úsek dokončí, tak bude jedine asfaltový.  
Ľubomír Baník: opýtal sa, či je rekonštrukcia toaliet reálna do konca letných prázdnin.   
Starostka: informovala, že sa s rekonštrukciou začne už teraz v čase pôstu, vtedy nemáme 
žiadne akcie. Vyzvala poslancov, aby pripomienkovali rozpočet  ZŠ s MŠ Tovarné. 
Vysvetlila, že rozpočet originálnych kompetencií je zostavený z peňazí obce, ten sú 
kompetentný kontrolovať a rozpočet prenesených kompetencií je financovaný z rozpočtu 
štátu, čerpanie ktorého kontroluje štát. Poslanci nemali žiadne otázky a pripomienky, preto 
pristúpili k jeho schváleniu. Schválili rozpočet na rok 2019 a zobrali na vedomie rozpočet 
na roky 2020 – 2021. 
 
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 vyhlásila prestávku od 21:34 hod. do 21:45 hod.  
 
Bod programu č. 10: Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce 
  
 Kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti. Starostka požiadala 
poslancov, aby si zobrali materiál domov na preštudovanie a prípadné doplnenie. Plán 
kontrolnej činnosti bude zverejnený na úradnej tabuli a na budúcom zasadnutí sa schváli. 
Kontrolórka upozornila poslancov, že povinnosti a náročnosť činnosti, by mali 
korešpondovať s úväzkom.  
 
Bod programu č. 11: Rôzne – Žiadosť o pribudovanie spŕch hosťom, Schválenie dodatku  
                                           č. 2 k VZN č. 2/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov                                                          
                                           vo vlastníctve obce postavených s podporou štátu 
 
 Starostka upozornila na list od TJ Družtevník, v ktorom žiadajú o pribudovanie 
spŕch pre hostí. Keďže sa s rozšírením šatní v rozpočte nepočítalo, starostka navrhla 
odpísať, že momentálne v rozpočte obce nie sú finančné prostriedky. Obec sa pokúsi 
požiadať štát o dotáciu na rozšírenie šatní. 
 
Slavomír Duda: upozornil, že TJ dostala z rozpočtu obce finančné prostriedky vo výške 
4000,00 €, ktoré do tohto času nevyúčtovala. Čudoval sa, že majú ďalšie požiadavky 
a vysporiadané finančné vzťahy s obcou nemajú.  
Starostka: potvrdila, že TJ nepodala vyúčtovanie v stanovenej lehote. 
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Miroslav Lukáč: povedal, že ak niekto čerpá dotáciu, má si prečítať podmienky a zmluvu. 
Peter Babinčák: čudoval sa ako je možné, že si podali novú žiadosť o dotáciu na rok 2019 
a nemajú vyúčtovanú tú minuloročnú. Opýtal sa, koľko vlastne reálne hraje Tovarňanov.  
Ľubomír Baník: upozornil, že podľa VZN mali do 10 dní požiadať o predĺženie lehoty 
vyúčtovania.  
 

Poslanci uložili obecnému úradu a starostke obce riešiť vzniknutú situáciu 
s vyúčtovaním dotácie za rok 2018 s TJ Družstevníkom, podaním výzvy a určením termínu.  
 
 Poslanci obdržali návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2018 o podmienkach prideľovania 
nájomných bytov vo vlastníctve obce postavených s podporou štátu. Nikto z poslancov 
nemal pripomienky, preto pristúpili k jeho schváleniu.  
 
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. 12: Návrh na uznesenie 
 
 Návrhová komisia v zložení pán poslanec Peter Babinčák a pani poslankyňa Gabriela 
Hromjáková prečítala návrh na uznesenie.  
 
Bod programu č. 13: Záver 
 

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

 
Koniec rokovania OZ o 22:15 hod. 
 

 
Starostka obce:  PaedDr. Kvetoslava Mižáková    ........................................................... 
 
Zapisovateľka:   Jana Dudová      ...........................................................                  
 
Overovatelia:     Peter Babinčák       ........................................................... 
 
                               Gabriela Hromjáková, Bc.                                ........................................................... 
 

 

 

 

 

 


