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ZÁPISNICA 

 z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného 
dňa 01. júna 2022 (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. Kontrola plnenia uznesení z 30. zasadnutia OZ  

5. Určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o   

             poskytnutí NFP  vo forme vlastnej blankozmenky  pre Poskytovateľa Ministerstvo         

             životného prostredia Bratislava, v zastúpení SAŽP, pre projekt s názvom „Zberný dvor v           

             obci Tovarné“ a poverenie starostu podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k     

             blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky. 

6.  Schválenie spolufinancovania dotácie z PSK na opravu pódia v objekte KD Tovarné 

7. Schválenie spolufinancovania NFP na základe výzvy MAS Pod hradom Čičva na projekt              

             „Úprava verejného priestranstva“ 

8. Záver 

 

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

Hromjáková 
Kontrolórka:  - - -  
Zapisovateľ:   Jana Dudová – ekonómka obce 
Hostia:  - - -   
Neprítomní:  - - -  
 
Ospravedlnení: Mirko Kašubjak, Ing. Miroslav Lukáč, Mgr. Jozef Kožej, Mgr. Jaroslava     
                                        Širáková  
 
Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia 
 
 31. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 19:00 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. 
Neprítomní poslanci a kontrolórka sa ospravedlnili za neúčasť. 
 
 
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 doplnila program: za bod 7. o bod 8. – Oboznámenie 
poslancov s možnosťou zapojiť sa do Výzvy vyhlásenej Environmentálnym fondom – 
Oprávnená aktivita – činnosť L8: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných 
budov (budova MŠ súp. č. 173). 
 
OZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia podľa poradia a doplnenie programu o: 
doplnenie za bodom 7. o bod 8..  
 
Hlasovanie:  
Za: 4 (Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko) 
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 30. zasadnutia OZ  

5. Určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o   

             poskytnutí NFP  vo forme vlastnej blankozmenky  pre Poskytovateľa Ministerstvo         

             životného prostredia Bratislava, v zastúpení SAŽP, pre projekt s názvom „Zberný dvor v           

             obci Tovarné“ a poverenie starostu podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k     

             blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky. 

6.  Schválenie spolufinancovania dotácie z PSK na opravu pódia v objekte KD Tovarné 

7. Schválenie spolufinancovania NFP na základe výzvy MAS Pod hradom Čičva na projekt              

             „Úprava verejného priestranstva“ 

      8.  Oboznámenie poslancov s možnosťou zapojiť sa do Výzvy vyhlásenej Environmentálnym    

           fondom – Oprávnená aktivita – činnosť L8: Zvyšovanie energetickej účinnosti  

           existujúcich verejných budov (budova MŠ súp. č. 173). 

      9.   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  
Slavomír Duda a pani poslankyňu Gabrielu Hromjákovú do návrhovej komisie a určili za 
overovateľov zápisnice pána poslanca Ľubomír Baník a pána poslanca Jozefa Fedorka. 
 
OZ  schvaľuje návrhovú komisiu a určuje overovateľov zápisnice. 
 
Hlasovanie:  
Za: 4 (Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 4: Kontrola plnenia uznesení z 30. zasadnutia OZ                                            
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 Starostka skonštatovala, že všetky body uznesení z minulého zasadnutia boli 
splnené. 
  
OZ berie na vedomie plnenie uznesení z 30. zasadnutia.  
 
Bod programu č. 5: Určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky 
Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP  vo forme vlastnej blankozmenky  pre 
Poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia Bratislava, v zastúpení SAŽP, pre projekt 
s názvom „Zberný dvor v obci Tovarné“ a poverenie starostu podpísať Zmluvu o 
vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej 
budúcej pohľadávky. 
 
 Starostka oboznámila poslancov s nutnosťou podpísania blankozmenky, keďže je to 
súčasťou podmienok čerpania dotácie. Poslanci súhlasili.  
 
OZ schvaľuje v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-
PO1-SC111-2017-32/78 zo dňa 31.01.2022, účinnej dňa 03.02.2022 a Článku 13 ods. 1 
„ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY“ Prílohy č. 1 
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Všeobecné zmluvné podmienky 
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, zabezpečenie prípadnej budúcej 
pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo 
forme vlastnej blankozmenky pre Poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810, v zastúpení Slovenská 
agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00  626 031 
(poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 
841 04 Bratislava 4) pre projekt s názvom: Zberný dvor v obci Tovarné, kód projektu v 
ITMS2014+: 310011AYJ8 a poveruje starostku obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve 
k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky 
Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 
 
Hlasovanie:  
Za: 4 (Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 6:  Schválenie spolufinancovania dotácie z PSK na opravu pódia v objekte 
KD Tovarné                                         

 
Starostka v krátkosti oboznámila poslancov so schválenými FP z PSK a nutnosťou 

dofinancovať, resp. schváliť spoluúčasť obce vo výške 3 839,33 € na opravu pódia vo 
veľkej sále.  

  
OZ schvaľuje spolufinancovanie dotácie z PSK na opravu pódia v objekte KD Tovarné vo výške 
3 839,33 €. 
 
Hlasovanie:  
Za: 4 (Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
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Bod programu č. 7: Schválenie spolufinancovania NFP na základe výzvy MAS Pod hradom 
Čičva na projekt „Úprava verejného priestranstva“ 
                                                                                 

 Starostka uviedla, že je nutné dofinancovať, resp. schváliť spoluúčasť obce na 
úpravu verejného priestranstva pri čerpaní finančných prostriedkov projektu na základe 
výzvy MAS Pod hradom Čičva. Pripomenula práce, ktoré sa uskutočnia.  

 
OZ schvaľuje spolufinancovanie NFP na základe výzvy MAS Pod hradom Čičva na projekt 
„Úprava verejného priestranstva“ 
 
Hlasovanie:  
Za: 4 (Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
  
Bod programu č. 8: Oboznámenie poslancov s možnosťou zapojiť sa do Výzvy vyhlásenej 
Environmentálnym fondom – Oprávnená aktivita – činnosť L8: Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov (budova MŠ súp. č. 173). 
 
 Starostka oboznámila s možnosťou zapojiť sa do výzvy, týka sa to budovy MŠ. 
Prebehla diskusia. Poslanci sa zhodli, že sa obec zatiaľ do projektu tohto druhu nezapojí.   
 
OZ berie na vedomie možnosť zapojiť sa doVýzvy vyhlásenej Environmentálnym fondom – 
Oprávnená aktivita – činnosť L8: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných 
budov (budova MŠ súp. č. 173)  
 
 
Bod programu č. 9: 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:     Ľubomír Baník       ........................................................... 
 
                               Jozef Fedorko                                      ........................................................... 


