ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného
dňa 10. júna 2019 (pondelok) o 17:30 hod. v rokovacej miestnosti
obecného úradu (sobášna miestnosť)
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia zo 5. zasadnutia OZ, správa starostky od posledného
zasadnutia OZ
5. Predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce hlavným
kontrolórom
6. Predloženie správy audítora za rok 2018
7. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Tovarné za rok 2018 (tvorba
rezervného fondu za rok 2018 a prerozdelenie prebytku hospodárenia obce
Tovarné)
8. Schválenie dotácií z rozpočtu obce
9. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2019, rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Tovarné č.
1/2019
10. Schválenie finančných prostriedkov – úhrada projektovej dokumentácie na výstavbu
chodníka smer Tovarné – Tovarnianska križovatka
11. Schválenie VZN č. 2/2019 o vylepovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách obce
12. Schválenie predloženia ŽoNFP na IROP: „Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné“
13. Schválenie kúpy časti parcely registra EKN, par. č. 315 od pani I. o výmere 135,62
m2 z dôvodu právneho prístupu na obecný pozemok
14. Rôzne – Žiadosť o príspevok na kostýmy pre mažoretky, Prejednanie poplatku za
nájom priestorov kultúrneho domu, Oboznámenie sa so Spoločným programom
rozvoja obcí Tovarné, Tovarnianska Polianka, Štefanovce na obdobie rokov 20162022 (2025)
15. Záver
Prítomní:
Starostka:
Poslanci:
Kontrolórka:
Zapisovateľ:

PaedDr. Kvetoslava Mižáková
Peter Babinčák, Ľubomír Baník, Slavomír Duda, Bc. Gabriela
Hromjáková, Mirko Kašubjak, Mgr. Jozef Kožej, Ing. Miroslav Lukáč
Ing. Mgr. Mária Helmeczyová
Jana Dudová – ekonómka obce

Neprítomní:

--1

Ospravedlnení:

---

Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 17:40 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,
zapisovateľku a kontrolórku obce. 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 obce požiadala o doplnenie do bodu 14. Rôzne - prerokovanie
riešenia havarijného stavu miestnej komunikácie č. 437 pri súpisnom čísle 36 a 38. OZ
pristúpilo k schváleniu programu zasadnutia s doplnením.
Hlasovanie:
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia zo 5. zasadnutia OZ, správa starostky od posledného
zasadnutia OZ
5. Predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce hlavným
kontrolórom
6. Predloženie správy audítora za rok 2018
7. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Tovarné za rok 2018 (tvorba
rezervného fondu za rok 2018 a prerozdelenie prebytku hospodárenia obce
Tovarné)
8. Schválenie dotácií z rozpočtu obce
9. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2019, rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Tovarné č.
1/2019
10. Schválenie finančných prostriedkov – úhrada projektovej dokumentácie na výstavbu
chodníka smer Tovarné – Tovarnianska križovatka
11. Schválenie VZN č. 2/2019 o vylepovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách obce
12. Schválenie predloženia ŽoNFP na IROP: „Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné“
13. Schválenie kúpy časti parcely registra EKN, par. č. 315 od pani I. o výmere 135,62
m2 z dôvodu právneho prístupu na obecný pozemok
14. Rôzne – Žiadosť o príspevok na kostýmy pre mažoretky, Prejednanie poplatku za
nájom priestorov kultúrneho domu, Oboznámenie sa so Spoločným programom
rozvoja obcí Tovarné, Tovarnianska Polianka, Štefanovce na obdobie rokov 20162022 (2025). Riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie č. 437 pri súpisnom
čísle 36 a 38.
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15. 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 Ľubomíra Baníka a pána poslanca Jozefa Kožeja.
Hlasovanie:
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod programu č. 4: Kontrola plnenia uznesenia zo 5. zasadnutia OZ, správa starostky od
posledného zasadnutia OZ
Starostka skonštatovala, že všetky body uznesení z minulého zasadnutia boli
splnené a informovala poslancov:
 pani D. S. iniciovala stretnutie so spoločnosťou Lesy SR ohľadom zvedenia dažďovej
vody do rokliny – prebehlo stretnutie
 zároveň prebehlo jednanie o umiestnení náučného chodníka, ktorý by mal byť
zrealizovaný tohto roku, snaha o to, aby tento les bol lesom osobitného určenia
 JDS Tovarné prisľúbilo pomoc pri osadení lavičiek
 dokončené toalety v priestoroch KD a nové toalety pre pracovníkov MOS,
návštevníkov trhov
 ukončené práce na lávke a pokosený potok (povodie Bodrogu na základe výzvy)
 príprava VO projektov: rozšírenie kapacity MŠ, zastrešenie pódia a vybudovanie
cesty v časti obce Osič
 obec úspešne realizovala akciu: Stavanie mája
 plánovaná akcia: Deň detí – žiadosť o pomoc POS pri varení guláša (stretnutie POS
o 10: hod.)
Ľubomír Baník: opýtal sa, či zastrešenie pódia sa do augusta stihne, do Dňa Tovarňanov.
Starostka: dúfa, že áno, veľmi by to chcela, práve preto už robíme VO. Obec na tento
projekt dostala dotáciu 15.000,00 €.
Slavomír Duda: zaujímalo ho, či pôjde o zastrešenie pódia a výstavbu prístrešku a
konštatoval, že v takom šibeničnom termíne to zrealizuje len silná firma.
Ľubomír Baník: opýtal sa, či sa zastrešenie pódia z dôvodu času nedá urobiť v dvoch
etapách, najprv zastrešenie a potom prístrešok.
Starostka: odpovedala, že nie je to projekt ako celok.
 oznámila, že obec organizuje Memoriál Jána Mikitu dňa 30.06.2019 na
multifunkčnom ihrisku o 13:00 hod. (pričom pôvodný termín bol 23.06.2019, krylo
sa to so školskou akciou) – nahlásených je 6 mužstiev
 projekty: MAS – sľúbených 35.000,00 € na úpravu verejného priestranstva pri
bývalej MŠ, bez spoluúčasti obce, DHZ – schválených 3.000,00 € na činnosť, chodník
smer križovatka – 1. etapa – schválených 15.000,00 €
 z ÚPSVaR prijatá sila do kuchyne cez výberové konanie, pričom spoluúčasť obce
bude 5% z celkovej ceny práce
 pracovníci MOS kosili obecné a verejné plochy
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Mirko Kašubjak: informoval sa, či je nejaký harmonogram, respektíve systém kosenia, keď
pri nich nie je pokosené.
Starostka: odpovedala, že kosenie koordinuje koordinátor, ktorý má na starosti
pracovníkov MOS a keďže ich počet je žalostný, nedá sa naraz stihnúť pokosiť celá obec.
Zváži zavedenie kontrolných piatkov.
 prebieha rekonštrukcia plotu pri zdravotnom stredisku
 pri futbalovom ihrisku spadol zo suchého stromu konár, požiadali sme Lesy SR
o jeho zrezanie z dôvodu bezpečnosti života ľudí
 prebieha prípravná realizácia projektu rozšírenia kapacity MŠ
 na vybudovanie detského ihriska sme dostali dotáciu 8.000,00 €, pričom spoluúčasť
obce bude 5% z celkovej ceny projektu
 plánovaná akcia Deň Tovarňanov – vystúpi Puľs
 prebieha územné konanie na výstavbu chodníka pre peších smer križovatka
Starostka: vyjadrila vďaku poslancom S. Dudovi, M. Kašubjakovi a J. Kožejovi za pomoc na
trhoch.
Slavomír Duda: vyjadril názor, že práve obyvatelia Tovarného sú podľa neho najmenej
disciplinovaní. Skôr rešpektuje usmernenie cudzí, ako náš. Nechápu, že v prvom rade ide
o ich bezpečnosť.
Ľubomír Baník: navrhol, či by nebolo dobré osobne si s nimi pohovoriť a požiadať ich
o trpezlivosť.
OZ berie na vedomie plnenie uznesení z 5. zasadnutia a správu starostky obce od
posledného zasadnutia.
Bod programu č. 5: Predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce
hlavným kontrolórom
Starostka vyzvala kontrolórku obce, aby prečítala stanovisko k návrhu záverečného
účtu. Kontrolórka odborné stanovisko prečítala.
Do miestnosti vstúpil poslanec Miroslav Lukáč o 18:36 hod.
Starostka sa opýtala poslancov, či majú nejaké otázky alebo pripomienky. Keďže
nikto pripomienky nemal starostka poďakovala kontrolórke za predložené stanovisko.
OZ zobralo na vedomie odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce hlavných
kontrolórom.
Bod programu č. 6: Predloženie správy audítora za rok 2018
Starostka prečítala správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky
k 31.12.2018 a hospodárenia obce za rok 2018.
OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
Bod programu č. 7: Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Tovarné za rok
2018 (tvorba rezervného fondu za rok 2018 a prerozdelenie prebytku hospodárenia obce
Tovarné)
Starostka udelila slovo ekonómke obce, ktorá vypracovala návrh záverečného účtu.
Ekonómka podrobne povysvetľovala jednotlivé časti záverečného účtu. Nikto z poslancov
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nemal pripomienky k návrhu záverečného účtu. OZ akceptovalo návrh záverečného účtu a
pristúpilo k schváleniu celoročného hospodárenia.
OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Tovarné za rok 2018 bez výhrad.
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
OZ schvaľuje:
A. rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2018 vo výške 6.549,68 € na tvorbu
rezervného fondu vo výške 10% t. j. sumu 654,97 € a ostatných fondov obce vo
výške 5.894,71 €
B. zostatok finančných operácií vo výške 21.043,33 € budú zaradené do ostatných
fondov obce
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. 8: Schválenie dotácií z rozpočtu obce
Starostka predložila doručené žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na prerokovanie
a prípadné schválenie. Žiadosti podali občianske združenia – Spevácka skupina Tovarňanka
vo výške 500,00 € na ošatenie a obuv, Jednota dôchodcov Slovenska vo výške 500,00 € na
činnosť dôchodcov Tovarného, Telovýchovná jednota Družstevník vo výške 5.000,00 € na
výdavky spojené s rozvojom telovýchový a športu pre mládež a všetkých občanov obce
Tovarné a J. B. vo výške 350,00 € na kameru.
Starostka: pripomenula, že JDS používa dotáciu na výlety, ktoré organizuje a olympiádu
seniorov.
Ľubomír Baník: navrhol, aby sa dotácia pre speváčky spojila s tou pre dôchodcov, pričom
príjemca dotácie by bola JDS.
Peter Babinčák: podotkol, že počul zvesti o tom, že futbal končí.
Slavomír Duda: konštatoval, že možno preto, lebo nemajú finančné prostriedky.
Ľubomír Baník: chcel vedieť, ako to fungovalo predtým.
Starostka: vysvetlila, že po minulé roky problém nebol, schválila sa im dotácia, ktorú
potom v termíne vyúčtovali. Konštatovala, že pokiaľ sa zopakuje situácia z minulého roku,
že nedoložia vyúčtovanie, za čo sme dostali od audítora riadne napomenutie, nepodpíše
uznesenie o schválení dotácie. Verí, že sa to stalo, lebo sa učili, bolo to pre nich nové, ale
zároveň dúfa, že to bolo aj posledný krát.
Slavomír Duda: uviedol, že pokiaľ je problém s doložením vyúčtovania, potom je potrebné
dotáciu schváliť polročne napríklad 2.000,00 € a až potom by sa schválila na ďalší polrok
po doložení vyúčtovania.
Bc. Gabriela Hromjáková: chcela vedieť, či fungujú len z dotácie alebo majú aj iné príjmy.
Ing. Miroslav Lukáč: podotkol, že ich príjmom bol v minulosti výnos z 2% dane.
Starostka: pripomenula, že ešte je tu aj žiadosť pána B.
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Mirko Kašubjak: chcel vedieť, či by nebolo lepšie zakúpiť obecnú kameru a dať ju do
užívania.
Starostka: súhlasila.
Mirko Kašubjak: zopakoval, že on je za zakúpenie obecnej kamery a následné danie do
užívania.
Slavomír Duda: uviedol, že pán B. pre obec fotí, nahráva a následne aj zverejňuje na
obecnej stránke. Ak by sa mu schválila dotácia, bola by to aj určitá forma odmeny.
Starostka: povedala, že sa ho opýta, aký spôsob by mu vyhovoval.
Mgr. Jozef Kožej: konštatoval, že po odčítaní spŕch a tribúny, vychádza, že TJ potrebuje
2.400,00 €.
Slavomír Duda: navrhol, aby poskytnutie dotácie bolo podmienené doložením
vyúčtovania a preto, aby im dotácia bola schválená polročne.
Mirko Kašubjak: súhlasil, nech dajú vyúčtovanie a tak im bude schválená ďalšia dotácia.
Slavomír Duda: chcel, aby bol jasný ich postoj.
Ľubomír Baník: vyjadril názor, že predsa futbal nemôže byť len o dotácii od obce, ale
musia si aj oni hľadať sponzorov.
Slavomír Duda: podotkol, že pokiaľ teraz poľavia, podobná situácia vznikne aj tohto roku
a oni zas vyúčtovanie nepredložia. Upozornil, že predsa porušili všetky zmluvné
podmienky.
Starostka: opýtala sa, či ak pán B. bude trvať na tom, že radšej chce dotáciu, či mu bude
schválená.
Poslanci: uviedli, že áno.
Mgr. Jozef Kožej: pripomenul, že SS Tovarňanka dostála dotáciu od štátu 5.000,00 € na
oblečenie a opýtal sa, či je potrebná dotácia aj od obce.
Peter Babinčák: navrhol, aby sa im schválila dotácia na jednotné oblečenie.
Poslanci sa spolu so starostkou dopracovali k návrhu:
Spevácka skupina Tovarňanka – 250,00 €,
Hlasovanie:
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč)
Proti: 0
Zdržalo sa: 1 (P. Babinčák)
Jednota dôchodcov Slovenska – 500,00 €,
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
Telovýchovná jednota Družstevník – 2.500,00 €
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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a na zakúpenie kamery s príslušenstvom pre natáčanie kultúrno-spoločenských
a športových akcií z dôvodu skvalitnenia videozáznamu živej kroniky obce Tovarné v sume
do 700,00 €.
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: Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2019, rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ
Tovarné č. 1/2019
Starostka dala slovo ekonómke obce, ktorá prešla jednotlivé časti rozpočtu,
predložila rozpočtové opatrenie školy a uviedla, že obec nemá žiadne rozpočtové
opatrenie.
OZ vzalo na vedomie plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2019 a schválilo rozpočtové opatrenie
ZŠ s MŠ Tovarné č. 1/2019.
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. 10: Schválenie finančných prostriedkov – úhrada projektovej
dokumentácie na výstavbu chodníka smer Tovarné – Tovarnianska križovatka
Starostka oboznámila poslancov s projektovou dokumentáciou na výstavbu
chodníka, ktorý je naplánovaný a uviedla jeho cenu 1.300,00 €.
OZ schválilo úhradu finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie
pre územné rozhodnutie na výstavbu chodníka smer Tovarné – Tovarnianska križovatka
vo výške 1.300,00 € pre projektovú kanceláriu Ing. Dana Betáková.
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. 11: Schválenie VZN č. 2/2019 o vylepovaní volebných plagátov na
verejných priestranstvách obce
Starostka oznámila poslancom, že návrh VZN bol skontrolovaný prokuratúrou
a keďže neboli žiadne pripomienky, nevidí dôvod na uznesení sa na návrhu.
Mgr. Jozef Kožej: upozornil, že v bode chýbajú prezidentské voľby.
Starostka: poďakovala za upozornenie a uviedla, že sa to doplní.
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OZ berie na vedomie upozornenie prokurátora a danému návrhu vyhovuje a následne sa
uznáša na VZN č. 2/2019 obce Tovarné o vylepovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách obce.
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: Schválenie predloženia ŽoNFP na IROP: „Rozšírenie kapacity MŠ
Tovarné“
Starostka oznámila poslancom, že obdŕžala znenie uznesenia k žiadosti, suma je
z vypracovanej štúdii. Cena spolufinancovania nebude vyššia, môže byť len nižšia.
OZ schvaľuje:
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie spoločného projektu – „Rozšírenie kapacity
MŠ Tovarné“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 7.233,83 € z celkových oprávnených výdavkov vo výške 144.676,58 €
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
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. 13: Schválenie kúpy časti parcely registra EKN, par. č. 315 od pani I.
o výmere 135,62 m2 z dôvodu právneho prístupu na obecný pozemok
Starostka oboznámila poslancov s ponukou pani I. predať pozemok o výmere
135,62 m2. Upresnila o ktorú parcelu ide, že je to E parcela a súčasť „zeleného pásu“.
Informovala, že je potrebné vstúpiť do jednania s vlastníkmi, ak obec má záujem. Pani I. je
ochotná odpredať parcelu, respektíve vlastnícky podiel za 7,00 € za 1 m2 (135,62 m2 x
7,00 € je 949,34 €). Ak obec bude vlastniť podiel, bude môcť vstúpiť do jednania
s pozemkových fondom, aby odpredali podiely, ktoré spravujú.
OZ schvaľuje kúpu časti parcely registra EKN, par. č. 315 od pani I. o výmere 135,62 m2
z dôvodu právneho prístupu na obecný pozemok.
Hlasovanie:
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Ing. M. Lukáč)
Proti: 0
Zdržalo sa: 1 (Mgr. J. Kožej)
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16. Bod programu č. 14: Rôzne – Žiadosť o príspevok na kostýmy pre mažoretky,
Prejednanie poplatku za nájom priestorov kultúrneho domu, Oboznámenie sa so
Spoločným programom rozvoja obcí Tovarné, Tovarnianska Polianka, Štefanovce na
obdobie rokov 2016-2022 (2025), Riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie č.
437 pri súpisnom čísle 36 a 38
Starostka prečítala žiadosť mažoretiek o príspevok na kostýmy.
Starostka: uviedla, že doposiaľ si požičiavali kostýmy na nácvik a vystúpenia zo školy.
Poslanci nemali námietky, aby sa schválila požadovaná dotácia.
OZ schvaľuje vyčlenenie finančnej čiastky potrebnej na zakúpenie kostýmov pre
mažoretky.
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: upozornila, že je potrebné zvážiť zvýšenie poplatkov za nájom kultúrneho
domu a priľahlých miestnosti. V teraz schválenom poplatku, nie sú zohľadnené energie.
Mirko Kašubjak: nie je proti, len by sa mohlo rozlíšiť, o akú akciu by pri prenájme išlo.
Slavomír Duda: požiadal poslanca Kašubjaka, aby predložil nejaký návrh a ak ostatní budú
súhlasiť, ten aby sa schválil. Je toho názoru, že 100,00 € na 3 dni v prípade svadby je málo.
Mirko Kašubjak: nevedel hneď vysloviť návrh, bol toho názoru, že by si to mali nechať
prejsť hlavou.
Rokovaciu miestnosť opustil poslanec Mirko Kašubjak o 20:42 hod.
Ľubomír Baník: požiadal starostku, nech ona povie svoj návrh.
Starostka: myslí si, že obec dosť renovuje a dokupuje, či už riady alebo vybavenie kuchyne.
Poslanci sa uzhodli na návrhu: veľká sála – 100,00 €, malá sála – 40,00 €, zasadačka – 15,00
€ a kuchyňa 20,00 € a následne tento návrh aj schválili.
Hlasovanie:
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starostka upozornila poslancov, že Spoločný program rozvoja obcí Tovarné,
Tovarnianska Polianka a Štefanovce je zverejnený na úradnej tabuli a tak sa s ním mali a
môžu oboznámiť.
Poslanci vzali na vedomie Spoločný program rozvoja obcí Tovarné, Tovarnianska Polianka
a Štefanovce na obdobie rokov 2016-2022 (2025).
Starostka oboznámila poslancov s výsledkom pracovného stretnutia stavebnej
komisie ohľadom havarijného stavu vozovky pri súpisnom čísle 36 a 38. Odporučili dať
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učka a neskôr na nich kryty, keďže podľa ich názoru sa rúry nebudú dať vyčistiť.
Financovalo by sa to z rezervného fondu obce.
Slavomír Duda: opýtal sa, či sa to musí realizovať naraz, keďže ten rigol je dosť dlhý.
Peter Babinčák: konštatoval, že je to cca 30 metrov.
Starostka: povedala, že bude potrebné zistiť cenu.
Slavomír Duda: opýtal sa, že popri ceste sa dávali učka a stálo to asi 4.000,00 €, koľko to
bolo metrov.
Peter Babinčák: opýtal sa, či to myslí tak, že bez krytov.
Starostka: povedala, že sa oslovia viaceré firmy.
Slavomír Duda: požiadal starostku nech zistí cenu, nech to schvália, lebo búrka môže prísť
aj „zajtra“.
Peter Babinčák: opýtal sa, či by nemohli byť kocky napr. 30x50 cm.
Slavomír Duda: konštatoval, či sa to nebude zosúvať a či musia byť kryty.
OZ ukladá zistiť výšku finančných prostriedkov na opravu cestnej priekopy pri súpisnom
čísle 36 a 38. Zodpovedný: predseda stavebnej komisie p. M. H. Termín: do najbližšieho
zasadnutia OZ.
Slavomír Duda: požiadal o vykopanie alebo prehĺbenie rigolu nad rodinnými domami od J.
Ch. smerom hore.
Starostka: na záver informovala o archeologickom výskume pri futbalovom ihrisku.
Po naplnení všetkých bodov programu starostka obce vyhlásila rokovanie obecného
zastupiteľstva za ukončené a poďakovala všetkým prítomným za účasť.
Koniec rokovania OZ o 21:33 hod.

Starostka obce: PaedDr. Kvetoslava Mižáková

...........................................................

Zapisovateľka: Jana Dudová

...........................................................

Overovatelia:

Ľubomír Baník

...........................................................

Mgr. Jozef Kožej

...........................................................
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