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ZÁPISNICA 

 zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného 
dňa 31.07.2019 (streda) o 19:00 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. Schválenie odkúpenia časti pozemku par. č. 439/6 – 1. etapa za účelom výstavby 

chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné a  
5. Schválenie odkúpenia časti pozemku par. č. 686/2 – 2. etapa za účelom výstavby 

chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné 
6. Schválenie odmeny za vypracovanie živej kroniky 
7. Záver 

 
Prítomní: 
 
Starostka:   PaedDr. Kvetoslava Mižáková  
Poslanci: Peter Babinčák, Ľubomír Baník, Slavomír Duda, Mgr. Jozef Kožej, Ing. 

Miroslav Lukáč  
Kontrolórka:  - - - 
Zapisovateľ:   Jana Dudová – ekonómka obce 
 
Neprítomní:  - - - 
  
Ospravedlnení: Bc. Gabriela Hromjáková, Mirko Kašubjak  
 
Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia 
 
 8. 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 a 
zapisovateľku.  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 za bodom 6. doplniť bod 7. Rôzne 
– schválenie použitia rezervného fondu obce na zakúpenie a osadenie žľabov havarijného 



 2 

stavu vozovky pri súpisnom čísle 36 a 38. Bod 8. Záver. OZ pristúpilo k schváleniu 
programu zasadnutia s doplnením. 

 
Hlasovanie:  
Za: 5 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, 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. Schválenie odkúpenia časti pozemku par. č. 439/6 – 1. etapa za účelom výstavby 

chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné   
5. Schválenie odkúpenia časti pozemku par. č. 686/2 – 2. etapa za účelom výstavby 

chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné 
6. Schválenie odmeny za vypracovanie živej kroniky 
7. Rôzne – schválenie použitia rezervného fondu obce na zakúpenie a osadenie žľabov 

havarijného stavu vozovky pri súpisnom čísle 36 a 38 
8. 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 pána poslanca Jozefa Kožeja, do návrhovej komisie a určili za overovateľov 
zápisnice pána poslanca Slavomíra Dudu a pána poslanca Miroslava Lukáča.  

 
Hlasovanie:  
Za: 5 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 4: Schválenie odkúpenia časti pozemku par. č. 439/6 – 1. etapa za účelom 
výstavby chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné     
                                         
 Starostka informovala o plánovanej 1. etape výstavby chodníka pre peších po pani K. 
Pozemok je vo vlastníctve PSK, pričom postup je taký, že najprv schválime kúpu pozemku 
a následne túto kúpu musí schváliť komisia PSK a poslanci. Keďže poslanci nemali 
námietky, pristúpili k schváleniu.  
 
OZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe Správy 
a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 647, k.ú. Tovarné, a to: 
 

- novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 439/6, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 435 m2 odčlenené od pozemku registra C KN parcelné číslo 
439/1 o celkovej výmere 21 407 m2, zastavaná plocha a nádvorie.  

 
Hlasovanie:  
Za: 5 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
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Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 5: Schválenie odkúpenia časti pozemku par. č. 686/2 – 2. etapa za účelom 
výstavby chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné     
                                         
 Starostka informovala o plánovanej 2. etape výstavby chodníka pre peších. Pozemok 
je tiež vo vlastníctve PSK, pričom postup je rovnaký ako pri odkúpení prvého pozemku. 
Keďže poslanci nemali námietky, pristúpili k schváleniu.  
 
OZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe Správy 
a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 647, k.ú. Tovarné, a to: 
 

- novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 686/2, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 895 m2 odčlenené od pozemku registra C KN parcelné číslo 
686 o celkovej výmere 3 732 m2, zastavaná plocha a nádvorie.  

 
Hlasovanie:  
Za: 5 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
  
Bod programu č. 6: Schválenie odmeny za vypracovanie živej kroniky 
 

Starostka požiadala poslancov o schválenie odmeny za živú kroniku pre pána B. za 2 
hod. záznamu v celkovej výške 80,00 €. 
 
OZ schvaľuje odmenu pre pána B. za tvorbu živej kroniky za 1. polrok – videozáznam 
v dĺžke 2 hodiny čistého záznamu vo výške 80,00 €. 
 
Hlasovanie:  
Za: 5 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 7: Rôzne – schválenie použitia rezervného fondu obce na zakúpenie 
a osadenie žľabov havarijného stavu vozovky pri súpisnom čísle 36 a 38                                                                                 
  

Starostka oboznámila POS o ponuke na kúpu knihy, ktorú obdŕžala a v ktorej je 
spomenutá aj naša obec.  
 
Slavomír Duda: zaujímalo ho, či budú tie knihy aj na predaj. 
Starostka: odpovedala, že nie, boli by skôr na prezentáciu. 
Ľubomír Baník: konštatoval, že za takú sumu, je to trochu málo kníh. 
  
 Poslanci sa dohodli, že oni záujem nemajú. Starostka ďalej oboznámila POS s VO na 
cestu Osič, pričom sú naplánované žľaby bez prekrytia, ale ona je toho názoru, že by mali 
byť s prekrytím. Je však na nich, aby rozhodli či sa dajú žľaby pred všetky pozemky, keďže 
mnohí tam len sadia.  
 
Peter Babinčák: opýtal sa, či žľab je naplánovaný okolo celej cesty a či je tam vôbec žľab 
potrebný.  
Starostka: odpovedala, že áno, je tam potrebný. 
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Slavomír Duda: uviedol, že je potrebné naozaj zvážiť, či tam ten žľab treba, aby nenarobil 
viac škody ako úžitku.  
Peter Babinčák: položil otázku, či cesta bude ohraničená obrubníkmi. 
Slavomír Duda: uviedol, že on by žľaby nedával.  
Peter Babinčák: konštatoval, že on je za obrubníky.  
Slavomír Duda: opýtal sa, koľko tie žľaby budú stáť a či sú rozpočtované. 
Starostka: odpovedala, že sa musia na tých žľaboch dohodnúť a že v rozpočte rozpočtárka 
rozpočtovala slabý asfalt.  
Slavomír Duda: zopakoval otázku, či sú v rozpočte žľaby. 
Starostka: uviedla, že nie, že sa ešte uvidí.  
 
 Starostka ukázala poslancom dresy pre mažoretky, ktoré vybrala pani H. Ich cena 
bude cca 200,00 €. Dohodla sa s ňou, že pani H. dresy zakúpi a obec jej ich preplatí, alebo 
schvália poslanci dotáciu.  
  
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Tovarné pre voľno časové aktivity detí – mažoretky 
vo výške 300,00 €. 
 
Hlasovanie:  
Za: 5 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Peter Babinčák: oboznámil poslancov so stretnutím stavebnej komisie ohľadom 
havarijného stavu vozovky pri súpisnom čísle 36 a 38. Materiál bude obec stáť cca 1.500,00 
€.  
Starostka: uviedla, že obec osloví viacero firiem, nech predložia ponuku na realizáciu prác. 
Slavomír Duda: uviedol, že firma pána Dž. kvalitne previedola odvodnenie pri ZS. Spĺňa to 
svoj účel. 
 
OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu havarijného 
stavu vozovky pri súpisnom čísle 36 a 38. 
 
Hlasovanie:  
Za: 5 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
  
 Bod programu č. 8: Záver   
 

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

 
Koniec rokovania OZ o 20:30 hod. 
 

Starostka obce:  PaedDr. Kvetoslava Mižáková    ........................................................... 
 
Zapisovateľka:   Jana Dudová      ...........................................................                  
 
Overovatelia:     Slavomír Duda       ........................................................... 
 
                               Ing. Miroslav Lukáč                                 ........................................................... 


