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ZÁPISNICA 

 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného dňa 
20. februára 2019 (streda) 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 uznesenia z 2. zasadnutia OZ, správa starostky od posledného 

zasadnutia OZ 
5. Schválenie príloh potrebných ku podaniu Žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – 

nájomné byty 
6. Plnenie rozpočtu za rok 2018 
7. Rozpočtové opatrenie č. 10/2018 – 11/2018 zo dňa 31.12.2018 
8. Schválenie výšky finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu a na 

vypracovanie žiadosti k projektu „Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné“ (pozitívna 
hodnotiaca správa) 

9. Schválenie výšky finančných prostriedkov na vypracovanie žiadosti k projektu 
„Výstavba zberného dvora v obci Tovarné“ 

10. Rôzne – predĺženie nájmu Mgr. Jánovi Fuňovi, Zmena prevádzkových hodín A. 
Šintajovej 

11. Návrh na uznesenie 
12. Záver 

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

Hromjáková, Mgr. Jozef Kožej, Ing. Miroslav Lukáč 
Kontrolórka:  Mgr. Ing. Mária Helmeczyová 
Zapisovateľ:   Jana Dudová – ekonómka obce 
Hostia:  pani H. (PD Ondava Stropkov) 
 
Neprítomní:  - 
 
Ospravedlnení: Mirko Kašubjak 
 
Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia 
 
 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 18:00 hod. s účasťou prítomných 
viď. vyššie a prezenčná listina. Pán poslanec Mirko Kašubjak sa ospravedlnil za neúčasť a 
pán poslanec Slavomír Duda avízoval meškanie 30 minút. Zasadnutie otvorila starostka 
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obce PaedDr. Kvetoslava Mižáková a privítala prítomných. Oznámila prítomným, že zo 
zdravotných dôvodov preruší rokovanie po bode 5. a pokračovanie stanovuje so súhlasom 
prítomných na 25. februára 2019, t.j. pondelok o 18:00 hod. 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, zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Poslanci boli 
vyzvaní k doplneniu alebo zmene návrhu programu. Žiadni z poslancov nenavrhol zmenu 
programu, ani program nedoplnil. 

 
Hlasovanie:  
Za: 5 (P. Babinčák, Ľ. Baník,  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 uznesenia z 2. zasadnutia OZ, správa starostky od posledného 

zasadnutia OZ 
5. Schválenie príloh potrebných ku podaniu Žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – 

nájomné byty 
6. Plnenie rozpočtu za rok 2018 
7. Rozpočtové opatrenie č. 10/2018 – 11/2018 zo dňa 31.12.2018 
8. Schválenie výšky finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu a na 

vypracovanie žiadosti k projektu „Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné“ (pozitívna 
hodnotiaca správa) 

9. Schválenie výšky finančných prostriedkov na vypracovanie žiadosti k projektu 
„Výstavba zberného dvora v obci Tovarné“ 

10. Rôzne – predĺženie nájmu Mgr. Jánovi Fuňovi, Zmena prevádzkových hodín A. 
Šintajovej 

11. Návrh na uznesenie 
12. 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: 5 (P. Babinčák, Ľ. Baník,  Bc. G. Hromjáková,  Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
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Bod programu č. 4: Kontrola plnenia uznesenia z 2. zasadnutia OZ, správa starostky od     
                                       posledného zasadnutia OZ 
 
 Starostka oboznámila poslancov s plnením uznesení z posledného zasadnutia OZ, zo 
dňa 18.01.2019: 
 TJ Družstevník doručil vyúčtovanie dotácie z rozpočtu obce za rok 2018, nie 

v stanovenom termíne – štatutár TJ Družstevník bol upozornený na dodržiavanie 
termínov 

 Prebehla údržba spálne v MŠ, a to: výmena svetiel, omaľovanie stien, výmena 
podlahy z betónovej na laminátovú, oprava postieľok, kúpa kancelárskeho stolíka 

 Informovala o výrube krov pri CSS Ametyst na mieste výstavby zberného dvora 
 Podali sme žiadosť o výrub stromov pri futbalovom ihrisku – havarijný stav, pri MŠ 

a ZS 
 Prebieha územné konanie na výstavbu cesty smer Osič 
 Podali sme žiadosť o realizáciu workautového ihriska na Úrad vlády SR 
 Rozbehla jednanie ohľadom kaštieľa – informovala poslancov 
 Rozbehla prieskum ohľadom ďalšej výstavby nájomných bytov 
 Podali sme žiadosť o rozšírenie kamerového systému na MV SR 
 Obec predložila vyúčtovanie projektu meračov rýchlosti, požiarnej zbrojnice 

 
 
Bod programu č. 5: Schválenie príloh potrebných ku podaniu Žiadosti      

                                 o poskytnutie podpory zo ŠFRB – nájomné byty 
  
Starostka: informovala, že poslanci obdržali návrh kúpnej zmluvy č. 01/2019 a návrh 
uznesenia. Obec si túto zmluvu dala preveriť svojej právnej zástupkyni, ktorá urobila 
v zmluve menšie „kozmetické“ zmeny.  
Pani H.: oboznámila poslancov so znením zmluvy a s uznesením: 
 Znalecký posudok musí byť vypracovaný do podania žiadosti na ŠFRB 
 Úrok z úveru zo ŠFRB je 0%, keďže obec Tovarné patrí medzi znevýhodnené obce 
 Vysvetlila výpočet ceny 
 Oboznámila prítomných s podmienkami zmluvy, s výškou vlastných zdrojov 

a s výškou vlastných zdrojov na kúpu technickej vybavenosti 
 
Do miestnosti vstúpil pán poslanec Slavomír Duda, čas: 18:40 hod. 
 
Starostka: oznámila poslancovi, že prítomná pani H. oboznámila poslancov so zmluvou a 
opýtala sa pána poslanca Slavomíra Dudu, či má nejaké otázky alebo pripomienky, aby 
mohli pristúpiť k hlasovaniu. 
Slavomír Duda: keďže bol neprítomný, požiadal o vysvetlenie niektorých bodov zmluvy, 
a to:  
 Prečo nesedia m2 v č. I. zmluvy 781,17 m2 a v uznesení 783,17 m2, tým pádom 

vzniká rozdiel v kúpnej cene v čl. IV tejto zmluvy – odpovedané: preklep, správne je 
783,17 m2  

 Čo je položka smetne bedne pre stavbu 51,00 €  – odpovedané: je to plocha pod 
odpadovými nádobami, nie sú to bedne, vraj tak to projektant uviedol, pani H. nevie 
prečo 

  V uznesení kúpna cena pozemkov chýba suma – odpovedané: bude 5 000,00 €, za 
koľko pozemok PD Ondave obec predala 
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 Aká časť pozemku poslúži ako zábezpeka úveru zo ŠFRB ? – odpovedané: pozemok 
zastavaný stavbou, zastavaný prístupovou komunikáciou a parkovacími plochami 
a pozemok priľahlý 

 Žiada opraviť čl. II v uznesení (schvaľuje), konkrétne poverenie starostky týkajúce 
sa všetkých zmien a doplnení kúpnej zmluvy, žiada zapracovať, že všetky zmeny 
a doplnenia kúpnej zmluvy opätovne schváli OZ - vyhovené 

 
Poslanci a starostka prešli zmluvu a pripravené uznesenie ohľadom predaja pozemku 
a bytového domu, dohodli sa na úpravách zmluvy, poverili starostku k jej podpisu a 
pristúpili k schváleniu návrhu uznesenia a návrhu kúpnej zmluvy č. 01/2019.  
 
Poslanci hlasovali o návrhu uznesenia – príloha k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB: 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Poslanci hlasovali o návrhu kúpnej zmluvy č. 01/2019 medzi predávajúcim Podielnicke 
družstvo Ondava Stropkov a kupujúcim Obec Tovarné – príloha k žiadosti o poskytnutie 
podpory zo ŠFRB: 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 

Po naplnení 5 bodov programu starostka obce vyhlásila rokovanie obecného 
zastupiteľstva za prerušené a poďakovala všetkým prítomným za účasť. Pokračovanie 
zasadnutia bude 25.02.2019 (pondelok) o 18:00 hod. Poslanci vyjadrili svoj súhlas 
hlasovaním. 

 
Hlasovanie:  
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 

 
Koniec 1. časti rokovania OZ o 19:10 hod. 
 

 
Starostka obce:  PaedDr. Kvetoslava Mižáková    ........................................................... 
 
Zapisovateľka:   Jana Dudová      ...........................................................                  
 
Overovatelia:     Mgr. Jozef Kožej       ........................................................... 
 
                               Ing. Miroslav Lukáč                                    ........................................................... 

 


