ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného
dňa 24.07.2019 (streda) o 19:00 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 6. zasadnutia OZ, správa starostky od posledného
zasadnutia OZ
5. Schválenie návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi obcou Tovarné
a Slovenským zväzom chovateľov EXOTA
6. Schválenie Dodatku č. 1 ku VZN č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
7. Schválenie záložnej zmluvy č. 700/165/2019 na vklad záložného práva do katastra
nehnuteľností (zverejnená na webe obce 02.07.2019)
8. Schválenie návrhu organizácie šk. roka 2019/2020
9. Schválenie nájomníkov 14-byt. jednotky v obci Tovarné
10. Rôzne – Príprava akcie Deň Tovarňanov
11. 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:

---

Ospravedlnení:

---

Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 19:05 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
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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 za bodom 9. doplniť bod 10.
Zrušenie uznesenia č. 47/2019 Schválenie predloženia ŽoNFP na IROP: „Rozšírenie
kapacity MŠ Tovarné“ a bod 11. – Schválenie podania ŽoNFP v rámci spoločného projektu
s názvom: „Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné“. OZ pristúpilo k schváleniu programu
zasadnutia s doplnením.
Hlasovanie:
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč)
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 6. zasadnutia OZ, správa starostky od posledného
zasadnutia OZ
5. Schválenie návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi obcou Tovarné
a Slovenským zväzom chovateľov EXOTA
6. Schválenie Dodatku č. 1 ku VZN č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
7. Schválenie záložnej zmluvy č. 700/165/2019 na vklad záložného práva do katastra
nehnuteľností (zverejnená na webe obce 02.07.2019)
8. Schválenie návrhu organizácie šk. roka 2019/2020
9. Schválenie nájomníkov 14-byt. jednotky v obci Tovarné
10. Zrušenie uznesenia č. 47/2019 Schválenie predloženia ŽoNFP na IROP: „Rozšírenie
kapacity MŠ Tovarné“
11. Schválenie podania ŽoNFP v rámci spoločného projektu s názvom: „Rozšírenie kapacity
MŠ Tovarné“
12. Rôzne – Príprava akcie Deň Tovarňanov
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 Slavomíra Dudu a pána poslanca Miroslava Lukáča.
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 6. zasadnutia OZ, správa starostky od
posledného zasadnutia OZ
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Starostka skonštatovala, že všetky body uznesení z minulého zasadnutia neboli
splnené a informovala poslancov:
 obec neodkúpila parcelu v „zelenom páse“
 mali sme zistiť cenu za žľaby – 30 m – 1.765,44 €
 podávame žiadosť o rozšírenie MŠ, prebehlo VO na obstaranie nábytku
 oboznámila poslancov ohľadom projektu na zmenu rýchlosti na 50-tku od PD
Ondava popri obci Tovarnianska Polianka – projekt podaný na odbor cestnej
dopravy – iniciatíva obce Tovarnianska Polianka
 prebehla kontrola detských ihrísk, musíme zakúpiť certifikované šmýkačky
a hojdačky, cena kontroly za jedno ihrisko 50,00 €
 keďže nám pamiatkový úrad nariadil archeologický výskum pri výstavbe
zastrešenia pódia, na základe výberového konania máme realizátora
 oboznámila POS o zisteniach na futbalovom ihrisku a o postupe pri výkopových
prácach základov pilierov
Do miestnosti vstúpil poslanec Mirko Kašubjak o 19:20 hod.
 prebieha VO na výstavbu miestnej komunikácie v časti Osič
 oboznámila o šírke cesty
 projekt na výstavbu chodníka smer križovatka je v štádiu rozpracovania – čakáme
na zasadnutie majetkovej komisie, kde sa rozhodne o odpredaji časti pozemku
 v prípade, že komisia schváli odpredaj pozemku a obec bude vlastníkom, požiadame
o zmenu účelu dotácie
 zriadili sme opatrovateľskú službu pre obyvateľov obce Tovarné, máme záujemcu
o túto službu, preto obec prijíma pracovníka na 7,5 hod.
Ľubomír Baník: opýtal sa, či dotyčný záujemca nemá záujem o umiestnenie do zariadenia
sociálnych služieb.
Starostka: odpovedala, že nie, žiada o opatrovateľskú službu od obce.
Mirko Kašubjak: zaujímalo ho, či sa nedá prijať pracovná sila cez nejaký projekt.
Starostka: odpovedala, že zatiaľ nie, bude ešte zisťovať, je to v štádiu príprav.






oznámila, že obec naďalej pracuje na projekte cez MAS – pracujeme na štúdii
obci bola poskytnutá dotácia 8.000,00 € na výstavbu detského ihriska
koncom júla nám končia dvaja pracovníci, dúfa že ÚPSVaR spustí nejaký projekt
pre DHZ bola poskytnutá dotácia a následne podpísaná zmluva na 3.000,00 €
prebiehajú práce na terénnych úpravách pod workautovom ihrisku

Slavomír Duda: informoval sa, či je nedostatok nezamestnaných ľudí z obce, čo by mali
záujem o prácu.
Starostka: odpovedala, že nie.
Ľubomír Baník: opýtal sa, či pán M. nemôže opakovať projekt, na ktorý bol v minulom
roku prijatý, lebo vie, že momentálne je bez práce.
Starostka: odpovedala, že nie, musí mať pauzu, musí byť niekoľko mesiacov nahlásený ako
nezamestnaný na ÚPSVaR.
Ľubomír Baník: konštatoval, že si nevie predstaviť, ako by ľudia z obce reagovali, keby
sme zamestnávali cudzích.
Mirko Kašubjak: chcel vedieť, či by nemali o prácu záujem dôchodcovia, možno by si
chceli privyrobiť.
Mgr. Jozef Kožej: podotkol, že zamestnanci obce by mohli poskytovať službu pokosenia
pozemku.
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Starostka: odpovedala, že áno, už sa tým raz zaoberali, ale tú nemá kto kosiť obecné
pozemky, je nedostatok ľudí. Muselo by sa to ošetriť vo VZN o sociálnej službe.
Mgr. Jozef Kožej: opýtal sa, že čo výkop hrobov.
Starostka: odpovedala, že nie, je to veľká zodpovednosť, ktorú si ona na seba neberie
a podotýka, že nemá koho zamestnať. Niet ľudí.
OZ berie na vedomie plnenie uznesení zo 6. zasadnutia a správu starostky obce od
posledného zasadnutia.
Bod programu č. 5: Schválenie návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi
obcou Tovarné a Slovenským zväzom chovateľov EXOTA
Starostka oboznámila poslancov s návrhom zmluvy, pričom upozornila, že sa zmluva
oproti minulej nezmenila, až na to, že sme zväz zaviazali pomocou pri organizovaní trhov
minimálne 3 osôb. Je potrebné stretnúť sa ohľadom dopravného značenia a výbere
poplatkov na parkovanie. V prípade, že vypracujeme projekt ohľadom značenia, ktorý by
nám dopravný inšpektorát odsúhlasil, mohli vy sme v prípade problémov volať
motorizovanú policajnú jednotku. Zároveň poďakovala poslancom J. Kožejovi, M.
Kašubjakovi a S. Dudovi za účasť a pomoc na trhoch.
OZ schvaľuje zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi obcou Tovarné a Slovenským
zväzom chovateľov EXOTA Vranov nad Topľou na dobu 1 rok.
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. 6: Schválenie Dodatku č. 1 ku VZN č. 3/2018 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Starostka oboznámila POS o zmenách platobných pásiem a o dôvodoch zvýšenia
režijných nákladov. Opýtala sa poslancov, či má niekto nejaké pripomienky alebo návrhy.
Nikto z poslancov pripomienky nemal.
OZ sa uznáša na Dodatku č. 1 ku VZN č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
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: Schválenie záložnej zmluvy č. 700/165/2019 na vklad záložného
práva do katastra nehnuteľnosti (zverejnená na webe obce 02.07.2019)
Starostka oboznámila poslancov s obsahom zmluvy, upozornila, že návrh je
zverejnený na webe obce. Opýtala sa, či majú nejaké pripomienky. Nikto z poslancov nemal
pripomienky.
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OZ schvaľuje záložnú zmluvu č. 700/165/2019 na vklad záložného práva do katastra
nehnuteľnosti.
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 návrhu organizácie šk. roka 2019/2020
Starostka prečítala oznámenie pani riaditeľky ZŠ o návrhu na organizáciu šk. r.
2019/2020: počet žiakov ZŠ – 151, počet žiakov MŠ – 31, počet žiakov v ŠKD – 23,
náboženská výchova – RK: 115, GK: 35, EN: 1, etická výchova – 31, počet tried ZŠ: 8, ZŠ
špec. Triedy: 3, MŠ: 2, ŠKD: 1. Za návrh zodpovedá pani riaditeľka, myslí si, že ona najlepšie
vie, že je to správne.
Mirko Kašubjak: zaujímalo ho, kde sú zaradené deti s mentálnym postihnutím.
Starostka: odpovedala, že sú zaradené medzi ostatné deti a majú svojich asistentov
prijatých cez projekt.
Mirko Kašubjak: podotkol, či sa nedá pozdvihnúť úroveň školy.
Ľubomír Baník: poznamenal, že sa mu zdá, že celkovo klesá vedomostná úroveň.
Prebehla diskusia o úrovni školy.
OZ schvaľuje návrh na počty zriadených tried a počet žiakov v školskom roku 2019/2020.
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: Schválenie nájomníkov 14-byt. Jednotky v obci Tovarné
Starostka dala slovo ekonómke obce, ktorá predložila žiadosti, ktoré splnili
podmienky prideľovania nájomných bytov a následne aj konečný poradovník žiadateľov.
OZ schvaľuje zoznam žiadateľov o prenájom jednotlivých bytov v 14 bytovom nájomnom
dome nasledovne:
Byt A – EK, Byt B – JK, Byt C – MK, Byt D – JS, Byt E – NH, Byt F – LM, Byt G – JH
Byt A1 – HV, Byt B1 – ML, Byt C1 – PK, Byt D1 – JB, Byt E1 – JM, Byt F1 – SB, Byt G1 – GM
a poveruje starostku obce Tovarné k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s vlastníkom 14
bytového nájomného domu a následne k uzatvoreniu podnájomných zmlúv s nájomcami zo
schváleného zoznamu žiadateľov.
Hlasovanie:
Za: 7 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M.
Lukáč)
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Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod programu č. 10:Zrušenie uznesenia č. 47/2019 Schválenie predloženia ŽoNFP na IROP:
„Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné“
Starostka oznámila poslancom, že z dôvodu zníženia hodnoty zákazky podľa
prieskumu na nábytok a stavebný dozor je potrebné zrušiť uznesenie zo 6. zasadnutia.
OZ ruší uznesenie č. 47/2019 zo 6. zasadnutia OZ obce Tovarné, zo dňa 10.06.2019,
z dôvodu zníženia finančných prostriedkov na spolufinancovanie.
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 predloženia ŽoNFP na IROP: „Rozšírenie kapacity MŠ
Tovarné“
Starostka oznámila poslancom, že obdŕžala opravené znenie uznesenia k žiadosti,
suma je po prieskume znížená na nábytok a stavebný dozor. Je potrebné schváliť ešte raz.
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 7.207,38 € z celkových oprávnených výdavkov vo výške 144.147,62 €
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. 12: Rôzne – Príprava akcie Deň Tovarňanov
Starostka oboznámila poslancov s programom na Deň Tovarňanov a pozvala
a zároveň požiadala o pomoc poslancov. Obec zabezpečila kuchárku a pomôžu aj
pracovníčky pri príprave občerstvenia.
OZ ukladá zvolať stretnutie dotknutých vlastníkov v časti IBV Hurky v súvislosti
s hľadaním riešenia pri vysporiadaní pozemkov medzi dotknutými vlastníkmi.
Zodpovedný: OcÚ Tovarné, Termín: do 31. 08.2019.
Starostka predložila prieskum ohľadom ceny žľabov – cca 30 m cena 1.765,44 €.
Ďalej informovala o výstavbe workautového ihriska, že je potrebné sa stretnúť a o vstupe
obce do systému DECOM (prečítala list od firmy).
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OZ ukladá zvolať pracovné stretnutie členov stavebnej komisie z dôvodu úpravy terénu pre
osadenie prvkov detského workautového ihriska. Zodpovedný: predseda stavebnej komisie
a OcÚ Tovarné, Termín: do 29.07.2019.
Po naplnení všetkých bodov programu starostka obce vyhlásila rokovanie obecného
zastupiteľstva za ukončené a poďakovala všetkým prítomným za účasť.
Koniec rokovania OZ o 21:50 hod.

Starostka obce: PaedDr. Kvetoslava Mižáková

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

Zapisovateľka: Jana Dudová

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

Overovatelia:

Slavomír Duda

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

Ing. Miroslav Lukáč

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