ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného
dňa 30. decembra 2019 (pondelok) o 18:00 hod. v rokovacej
miestnosti obecného úradu (sobášna miestnosť)
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie rozpočtu obce na roky 2020-2022
Rôzne
Záver

Prítomní:
Starostka:
Poslanci:
Kontrolórka:
Zapisovateľ:
Hostia:

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

Neprítomní:

---

Ospravedlnení:

Bc. Gabriela Hromjáková

Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 18:05 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.
Oznámila, že je to posledné tohtoročné zasadnutie a poďakovala poslancom za ich
disciplinovanosť.
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. OZ pristúpilo k schváleniu programu zasadnutia.
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Hlasovanie:
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie rozpočtu obce na roky 2020-2022
Rôzne
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 Mirka Kašubjaka do návrhovej komisie a určili za overovateľov
zápisnice pána poslanca Jozefa Kožeja a pána poslanca Slavomíra Dudu.
Hlasovanie:
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod programu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
Starostka skonštatovala, že všetky uznesenia z minulého zasadnutia sú poplnené.
Nepodarilo sa jej však spojiť s pani I. Nie je také jednoduché otvoriť prevádzku, ak nemá
vyriešené veci so stavebným úradom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
Doručila síce žiadosť o prevádzkové hodiny, ale nemá zmenený účel a ostatné veci.
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z 12. zasadnutia.
Bod programu č. 5: Schválenie rozpočtu obce na roky 2020 - 2022
Starostka prešla k schváleniu, respektíve k predloženiu návrhu rozpočtu obce na rok
2020 s predpokladom na roky 2021-2022. Uviedla, že podielové dane v roku 2020
nestúpnu. Ospravedlnila pani riaditeľku, že sa nemohla zúčastniť zasadnutia, ale prisľúbila
účasť na ktoromkoľvek inom zasadnutí. Starostka udelila slovo pani ekonómke, aby
vysvetlila jednotlivé časti rozpočtu. Vyzvala poslancov, aby sa pýtali, keď im nie je niečo
jasné.
Mirko Kašubjak: konštatoval, že on je za prejednanie nájomného v obci, keďže sa mu zdá,
že je nízke.
Starostka: súhlasila, že sa tomu môžu venovať a ozrejmila poslancom koeficienty na
prepočet podielových daní pre ZŠ s MŠ Tovarné.
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Poslanci sa oboznámili s financovaním školy a predloženým rozpočtom ZŠ s MŠ
Tovarné.
Mirko Kašubjak: opýtal sa, či učitelia majú tarifné platy a prečo majú učitelia
v jednotlivých školách rozdielne platy.
Starostka: odpovedala, že čo sa týka platov, škola je s právnou subjektivitou a preto obec
nerozhoduje o zaradení zamestnancov školy do platových tried ani stupňov. To má
v kompetencii riaditeľka školy. Vysvetlila, že za nevrátené preplatky, ktoré boli vybrané
naviac, sa kúpila umývačka riadu – samozrejme obec doložila finančné prostriedky. Má
v pláne prizvať si vedúcich ŠJ, MŠ a ŠKD, aby im ukázala reálne prepočty.
Ekonómka: oznámila poslancom, že Telovýchovná jednota Družstevník podala
vyúčtovanie dotácie, to bolo skontrolované a preto je na poslancoch, či schvália dotáciu na
rok 2020.
Starostka: uviedla, že obec platí energie spotrebované v šatniach a na ihrisku. V roku 2020
plánuje investovať do vybudovania nových šatní. Zároveň prečítala odborné stanovisko
k rozpočtu obce od pani kontrolórky.
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre Telovýchovnú jednotu Družstevník vo výške
3.000,00 €.
Hlasovanie:
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
OZ berie na vedomie odborné stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky
2020-2022. OZ schvaľuje rozpočet obce Tovarné na rok 2020 v členení:
 Bežný príjem – 1 158 012,90 €
 Bežný výdaj – 1 084 354,00 €
 Kapitálový príjem – 1 056,00 €
 Kapitálový výdaj – 100 400,00 €
 Finančné operácie príjmové – 61 036,73 €
 Finančné operácie výdavkové – 33 393,00 €
a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie. OZ berie na vedomie rozpočet
obce na rok 2021 a rozpočet obce na rok 2022.
Hlasovanie:
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč)
Proti: 0
Zdržalo sa: 1 (Mirko Kašubjak)
Bod programu č. 6: Rôzne
Starostka: oznámila poslancom, že je potrebné ešte schváliť odmenu za 2. polrok pre pána
B. za živú kroniku 8 hod. záznam a fotodokumentáciu vo výške 320,00 €.
OZ schvaľuje odmenu pre pána B. za tvorbu živej kroniky vo výške 320,00 €.
Hlasovanie:
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč)
Proti: 0
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Zdržalo sa: 0
Poslanci a starostka sa vrátili k prejednaniu zvýšenia nájomného a uzhodli sa na zvýšení,
keďže od nového roku idú energie smerom nahor. Poverili obec, aby vypracovala dodatky
k nájomným zmluvám.
OZ schvaľuje zvýšenie cien pre nájomcov nebytových priestorov na zdravotnom stredisku
a obecnom úrade.
Hlasovanie:
Za: 6 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M. Lukáč)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod programu č. 7: Záver
Ekonómka: požiadala prítomných, či by sa nedalo riešiť púšťanie psov na ulice obce.
Neverí, že len ona má taký problém, že v popoludňajších hodinách sa nedá prejsť bezpečne
po ulici, lebo stretne minimálne 4 psov. Vedela by aj menovať majiteľov týchto psov, keďže
sú to stále tí istí psy. Ak nemajú ohradené ploty, prečo nemajú psov vo voliérach alebo inak
zabezpečených. Kúpi si psa a nemá ohradený pozemok. Či počkáme až sa niečo stane.
Po naplnení všetkých bodov programu starostka obce vyhlásila rokovanie obecného
zastupiteľstva za ukončené, poďakovala všetkým prítomným za účasť a za celoročnú
spoluprácu.
Koniec rokovania OZ o 19:40 hod.

Starostka obce: PaedDr. Kvetoslava Mižáková

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

Zapisovateľka: Jana Dudová

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

Overovatelia:

Mgr. Jozef Kožej

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

Slavomír Duda

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