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ZÁPISNICA 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného 
dňa 19. augusta 2021 (štvrtok) 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. Kontrola plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ.  
5. Schválenie návrhu VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tovarné na plnenie povinného 
predprimárneho vzdelávania pre deti s trvalým pobytom v obci Tovarné 

6. Schválenie návrhu dodatku č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce 
Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 
podmienky úhrady v školskej jedálni 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku  parc. č. 234/102 v k. ú. Tovarné   
8. Schválenie kúpnej zmluvy – odkúpenie časti pozemku o výmere 72 m2 do 

vlastníctva obce  
9. Rôzne – Žiadosť o zmenu otváracích hodín, Žiadosť o schválenie zmluvy 

o prenájme   miestnosti pre členov speváckej skupiny Tovarňanka, Žiadosť 
o úpravu prevádzkovej doby v ŠKD, Žiadosť o úpravu prevádzkovej doby v MŠ, 
Slávnosti – Deň Tovarňanov  

10. Záver.   
 
Prítomní: 
 
Starostka:   PaedDr. Kvetoslava Mižáková  
Poslanci: Ľubomír Baník, Slavomír Duda, Jozef Fedorko, Bc. Gabriela 

Hromjáková, Mgr. Jozef Kožej, Mirko Kašubjak  
Kontrolórka:  - - -  
Zapisovateľ:   Jana Dudová – ekonómka obce 
Hostia:  - - -   
 
Neprítomní:  - - -  
 
Ospravedlnení: Ing. Miroslav Lukáč  
 
Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia 
 
 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 19:06 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.  
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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 doplnila v bode rôzne o Návrh organizácie školského roka 
2021/2022 a žiadosť o povolenie nižšieho počtu žiakov v ZŠ s MŠ Tovarné. OZ pristúpilo 
k schváleniu programu zasadnutia. 
 
OZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia podľa poradia a doplnenie programu o body 
rôzne.  
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. J. Kožej, M. Kašubjak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
4. Kontrola plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ.  
5. Schválenie návrhu VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tovarné na plnenie povinného 
predprimárneho vzdelávania pre deti s trvalým pobytom v obci Tovarné 

6. Schválenie návrhu dodatku č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce 
Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 
podmienky úhrady v školskej jedálni 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku  parc. č. 234/102 v k. ú. Tovarné   
8. Schválenie kúpnej zmluvy – odkúpenie časti pozemku o výmere 72 m2 do 

vlastníctva obce  
9. Rôzne – Žiadosť o zmenu otváracích hodín, Žiadosť o schválenie zmluvy 

o prenájme   miestnosti pre členov speváckej skupiny Tovarňanka, Žiadosť 
o úpravu prevádzkovej doby v ŠKD, Žiadosť o úpravu prevádzkovej doby v MŠ, 
Slávnosti – Deň Tovarňanov, Návrh organizácie školského roka 2021/2022, 
Žiadosť o povolenie nižšieho počtu žiakov. 

10. 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  
Jozefa Kožeja a pána poslanca Jozefa Fedorka do návrhovej komisie a určili za overovateľov 
zápisnice pána poslanca Mirka Kašubjaka a pani poslankyňu Gabrielu Hromjákovú.  

 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, M. Kašubjak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
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Bod programu č. 4: Kontrola plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ                                            
                                         
 Starostka skonštatovala, že všetky body uznesení z minulého zasadnutia boli 
splnené. 
  
OZ berie na vedomie plnenie uznesení z 23. zasadnutia.  
  
Bod programu č. 5:  Schválenie návrhu VZN č. 1/2021 o ručení spádovej materskej školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tovarné na plnenie povinného predprimárneho 
vzdelávania pre deti s trvalým pobytom v obci Tovarné 
                                         

Starostka v krátkosti oboznámila poslancov s nutnosťou schváliť VZN o spádovej 
oblasti pre materskú školu, pričom aj pre obce Štefanovce a Tovarnianska Polianka bude 
Tovarné spádovou oblasťou. Vysvetlila dôvody. Nikto s poslancov nemal námietky.  
 
OZ sa uznáša na VZN obce Tovarné č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tovarné na plnenie povinného predprimárneho 
vzdelávania pre deti s trvalým pobytom v obci Tovarné.   
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, M. Kašubjak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 6: Schválenie návrhu dodatku č. 2 ku VZN obce Tovarné č. 3/2018 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
                                                                                 
 Starostka obce prečítala návrh dodatku a vysvetlila, že obec, respektíve školská 
jedáleň bola doteraz v 2 pásme. Keďže sa zmenilo financovanie dotáciou na stravu 
a celkovo ceny potravín je nutný prechod do 3 pásma, kde cena obeda bude 2,91 €.  
 
M. Kašubjak: konštatoval, že určite by malo ísť o to, aby jedáleň nedoplácala na obedy pre 
cudzích stravníkov.  
Starostka: určite, jedáleň nesmie zarábať, ale ani doplácať. 
 
OZ sa uznáša na dodatku č. 2 ku VZN obce Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, M. Kašubjak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
  
Bod programu č. 7: Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 234/102 v k. ú. Tovarné. 
 
 Starostka obce prečítala žiadosť o odkúpenie pozemku v časti Osič. Oboznámila 
s postupom predaja a oznámila, že bude vypracovaný aktuálny znalecký posudok, ktorý 
zaplatí kupujúci. Poslanci nemali námietky, keďže pozemky v časti Osič boli už v minulosti 
ponúknuté na predaj.  
 
OZ schvaľuje spôsob prevodu majetku obce – pozemku C KN par. číslo 234/102, druh 
pozemku: zastavané plochy na nádvoria o výmere 116,00 m2, kat. územie Tovarné, vedeného 
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na LV č. 399 – priamym predajom za kúpnu cenu minimálne vo výške určenej v znaleckom 
posudku vypracovaného znalkyňou Ing. Elenou Kopsovou, Ružová 84, Vranov nad Topľou, zo 
dňa 18.08.2021, za cenu 3,11 € za 1 m2.  
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, M. Kašubjak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 8: Schválenie kúpnej zmluvy – odkúpenie časti pozemku o výmere 72 m2 
do vlastníctva obce 
 
 Starostka uviedla, že jednala s majiteľmi pozemku a sú ochotní odpredať časť 
pozemku o výmere 72 m2 za cenu 16,00 €/m2, ktorý by v budúcnosti slúžil na odklonenie 
dažďovej vody z pozemkov. Jednala za súhlasu poslancov a preto dáva schváliť, či obec 
odkúpi pozemok za ponúknutú cenu.  Cena je konečná.  
 
OZ schvaľuje kúpu nehnuteľného majetku do majetku Obce Tovarné a to kúpu dvoch 
novovytvorených nehnuteľností podľa geometrického plánu č. 92/2021 zo dňa 28.07.2021 
vyhotoveného spoločnosťou GP-3 s.r.o.  
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, M. Kašubjak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 9: Rôzne – Žiadosť o zmenu otváracích hodín, Žiadosť o schválenie zmluvy 
o prenájme   miestnosti pre členov speváckej skupiny Tovarňanka, Žiadosť o úpravu 
prevádzkovej doby v ŠKD, Žiadosť o úpravu prevádzkovej doby v MŠ, Slávnosti – Deň 
Tovarňanov, Návrh organizácie školského roka 2021/2022, Žiadosť o povolenie nižšieho 
počtu žiakov. 
 a.) Žiadosť o zmenu otváracích hodín 
 Starostka prečítala žiadosť pána L. o zmenu otváracích hodín v prevádzke potravín.  
Nikto z poslancov námietky a pripomienky nemal.  
 
OZ berie na vedomie oznámenie otváracích hodín žiadateľa pána L. – Potraviny Mydlina. 
 
b.) Žiadosť o schválenie zmluvy o prenájme miestnosti pre členov speváckej skupiny 
Tovarňanka  
 Starostka prečítala žiadosť speváckej skupiny Tovarňanka o prenájom nebytových 
priestorov na prízemí Obecného úradu v Tovarnom. Poslanci nenamietali, súhlasili 
s prenájmom priestorov na dobu neurčitú a bezodplatne.  
 
OZ schvaľuje zmluvu o prenájme miestnosti pre členov speváckej skupiny Tovarňanka na 
dobu neurčitú bezodplatne.  
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, M. Kašubjak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
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c.) Žiadosť o úpravu prevádzkovej doby v ŠKD 
 Starostka prečítala žiadosť o úpravu prevádzkovej doby v ŠKD na čas do 16:00 hod. 
a MŠ na čas do 15:45 hod. Poslanci nemali námietky, keďže je to aj požiadavka rodičov.  
 
OZ schvaľuje prevádzkové hodiny ŠKD do 16:00 hod.  
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, M. Kašubjak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
OZ schvaľuje prevádzkové hodiny MŠ do 15:45 hod.  
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, M. Kašubjak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
d.) Slávnosti – Deň Tovarňanov 
 Starostka oboznámila poslancov s organizáciou akcie Deň Tovarňanov, ktoré sa 
budú konať v nedeľu. Všetkých pozvala a požiadala o pomoc. Akcia začne futbalovým 
stretnutím o 14:30 hod., potom program by začal o 16:00 hod. Pozvala hostí – lekárov, 
starostov ZMOVR, poslanca PSK. Podávať sa bude guláš, pivo, malinovka. Ďalej vymenovala 
účinkujúcich. Obec poďakuje plaketou občanom obce. Poslanci prisľúbili pomoc.  
 
e.) Návrh organizácie školského roka 2021/2022 
 Starostka prečíta materiál, ktorý obec obdŕžala od pani riaditeľky ZŠ s MŠ Tovarné 
ohľadom organizácie školského roka 2021/2022. Poslanci sa oboznámili s materiálom 
a nemali námietky.  
 
OZ schvaľuje organizáciu školského roka 2021/2022..  
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, M. Kašubjak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
f.) Žiadosť o povolenie nižšieho počtu žiakov 
 Starostka prečíta žiadosť o povolenie nižšieho počtu žiakov  Poslanci sa oboznámili 
so žiadosťou.  
Ľ. Baník: opýtal sa aký je aktuálne minimálny počet žiakov. 
Starostka: 15 žiakov v 5 až 9 ročníku, následne prečítala aktuálne znenie zákona 
S. Duda: je platný zákon, riaditeľka vie ako to má byť a čo potrebuje k organizácii 
M. Kašubjak: konštatoval, že aj je to financované z prostriedkov štátu a nie obce, prečo by 
mali mať námietky 
 
OZ schvaľuje zníženie počtu žiakov pre ZŠ s MŠ v Tovarnom v školskom roku 2021/2022.  
 
Hlasovanie:  
Za: 6 (Ľ. Baník, S. Duda, J. Fedorko, Bc. G. Hromjáková, Mgr. Kožej, M. Kašubjak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
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Bod programu č. 14: Záver 

 
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
Koniec rokovania OZ o 20:10 hod. 
 
 

Starostka obce:  PaedDr. Kvetoslava Mižáková    ........................................................... 
 
Zapisovateľka:   Jana Dudová      ...........................................................                  
 
Overovatelia:     Mirko Kašubjak       ........................................................... 
 
                               Bc. Gabriela Hromjáková                                 ........................................................... 


