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ZÁPISNICA 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarnom konaného 
dňa 30. júna 2022 (štvrtok) o 18:00 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 31. zasadnutia OZ.  
5. Správa starostky od posledného zasadnutia OZ 
6. Predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce hlavným 

kontrolórom 
7. Predloženie správy audítora za rok 2021 
8. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Tovarné za rok 2021 (tvorba 

rezervného fondu za rok 2021 a prerozdelenie prebytku hospodárenia obce 
Tovarné) 

9. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2022 
10. Žiadosť o predĺženie zmluvy o prenájme kultúrneho domu a ostatnej plochy medzi 

obcou  Tovarné a ZOSCH-EXOTA Vranov nad Topľou 
11. Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok na 

prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 ods. 1-5 a 11 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní 

12. Príprava projektovej dokumentácie na výstavbu 15-bytového nájomného domu na 
parc. č. CKN 268/1 k. ú. Tovarné a projektovej dokumentácie na nadstavbu 
nájomných bytov na parc. č. 278/2 k. ú. Tovarné 

13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022 – 2026 
14. Určenie počtu poslancov OZ obce Tovarné na celé nasledujúce volebné obdobie 

2022 – 2026 
15. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre 

volebné obdobie 2022-2026 
16. Rôzne – Naloženie s majetkom obce – osobné motorové vozidlo Škoda Felícia  
17. Záver.   

 

 
Prítomní: 
 
Starostka:   PaedDr. Kvetoslava Mižáková  
Poslanci: Slavomír Duda, Jozef Fedorko, Bc. Gabriela Hromjáková, Mirko 

Kašubjak, Mgr. Jozef Kožej 
Kontrolórka:  - - -  
Zapisovateľ:   Jana Dudová – ekonómka obce 
Hostia:  - - -   
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Neprítomní:  - - -  
 
Ospravedlnení: Ľubomír Baník, Ing. Miroslav Lukáč, Mgr. Jaroslava Širáková  
 
Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia 
 
 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 18:00 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 
 
 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 4. o bod 5. – Zabezpečenie ochrany 
súkromného majetku a súkromia rodiny F. a J. OZ pristúpilo k schváleniu programu 
zasadnutia. 
 
OZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia podľa poradia a doplnenie programu o: 
doplnenie za bodom 4. o bod 5..  
 
Hlasovanie:  
Za: 5 (S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
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 31. zasadnutia OZ. 
5. Zabezpečenie ochrany súkromného majetku a súkromia rodiny F. a J.   
6. Správa starostky od posledného zasadnutia OZ 
7. Predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce hlavným 

kontrolórom 
8. Predloženie správy audítora za rok 2021 
9. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Tovarné za rok 2021 (tvorba 

rezervného fondu za rok 2021 a prerozdelenie prebytku hospodárenia obce 
Tovarné) 

10. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2022 
11. Žiadosť o predĺženie zmluvy o prenájme kultúrneho domu a ostatnej plochy medzi 

obcou  Tovarné a ZOSCH-EXOTA Vranov nad Topľou 
12. Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok na 

prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 ods. 1-5 a 11 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní 
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13. Príprava projektovej dokumentácie na výstavbu 15-bytového nájomného domu na 
parc. č. CKN 268/1 k. ú. Tovarné a projektovej dokumentácie na nadstavbu 
nájomných bytov na parc. č. 278/2 k. ú. Tovarné 

14. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022 – 2026 
15. Určenie počtu poslancov OZ obce Tovarné na celé nasledujúce volebné obdobie 

2022 – 2026 
16. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre 

volebné obdobie 2022-2026 
17. Rôzne – Naloženie s majetkom obce – osobné motorové vozidlo Škoda Felícia  
18. 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 pani poslankyňu Gabrielu Hromjákovú do návrhovej komisie a určili za 
overovateľov zápisnice pána poslanca Slavomíra Dudu a pána poslanca Jozefa Fedorka. 
 
OZ  schvaľuje návrhovú komisiu a určuje overovateľov zápisnice. 
 
Hlasovanie:  
Za: 5 (S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 4: Kontrola plnenia uznesení z 24. zasadnutia OZ                                            
                                         
 Starostka skonštatovala, že všetky body uznesení z minulého zasadnutia boli 
splnené. 
  
OZ berie na vedomie plnenie uznesení z 31. zasadnutia.  
 
Bod programu č. 5: Zabezpečenie ochrany súkromného majetku a súkromia rodiny F. a J.  
 
 Starostka obce privítala pani J. na zasadnutí a dala jej slovo, nech oboznámi 
poslancov s problematiku, ktorá ju trápi. Následne starostka prečítala list, ktorý pani J. 
adresovala a doručila obci. Jedná sa o využitie areálu pri súpisnom čísle 172, konkrétne 
o vybudované workautové ihrisko a úpravu verejného priestranstva, resp. pozemku pri 
uvedenom súpisnom čísle. Prebehla diskusia na túto tému, pričom sa zvažovali najlepšie 
možné riešenia.  
 
OZ berie na vedomie požiadavku rodiny F. a J. riešiť situáciu v súvislosti s hlukom 
a narušovaním súkromia na par. č. 278/4 (workautové ihrisko) a ukladá zaoberať sa 
možnosťami zmiernenia hluku a narušenia súkromia rodiny F. a J. zistením výšky finančných 
prostriedkov potrebných na preloženie workautového ihriska, resp. na výstavbu nového 
oplotenia. Termín: do konca júla 2022, Zodpovedný: OcÚ Tovarné 
 
Bod programu č. 6:  Správa starostky od posledného zasadnutia OZ 
                                         

Starostka v krátkosti oboznámila poslancov s činnosťami a prácami, ktoré boli 
zrealizované od posledného zasadnutia OZ 
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 otvára sa stavenisko Zberného dvora 
 prebehne oprava cesty smer Humenné 
 dokončili sme opravu pódia vo veľkej sále 
 predložila poslancom návrh na zníženie intenzity verejného osvetlenia o 10% 

 
Prebehla diskusia o možnom znížení intenzity verejného osvetlenia.  

  
OZ berie na vedomie správu starostky obce od posledného zasadnutia OZ. 
 
Bod programu č. 7: Predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce 
hlavným kontrolórom 
                                                                                 
 Starostka vyzvala ekonómku obce, aby prečítala odborné stanovisko k návrhu 
záverečného účtu obce. Ekonómka obce odborné stanovisko prečítala.  
 
OZ berie na vedomie odborné stanovisko kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce 
Tovarné za rok 2021. 
  
Bod programu č. 8: Predloženie správy audítora za rok 2021 
 
 Starostka vyzvala ekonómku obce, aby prečítala správu audítora za rok 2021. 
Ekonómka obce správu prečítala.  
 
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora.  
 
Bod programu č. 9: Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Tovarné za rok 
2021 (tvorba rezervného fondu za rok 2021 a prerozdelenie prebytku hospodárenia obce 
Tovarné) 
 
 Starostka vyzvala ekonómku obce, aby prečítala návrh záverečného účtu obce 
Tovarné. Konštatovala, že návrh bol doručený POS a v stanovenej lehote zverejnený na 
úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie. Žiadne pripomienky neboli 
obci doručené. Ekonómka obce návrh prečítala a vysvetlila celkové hospodárenie obce za 
rok 2021. 
 
OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Tovarné bez výhrad.  
 
Hlasovanie:  
Za: 4 (S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 1 (M. Kašubjak) 
 
Bod programu č. 10: Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2022 
 
      Starostka vyzvala ekonómku obce, aby v prípade nejasnosti a otázok vysvetlila čerpanie 

rozpočtu za 1. štvrťrok 2022. Poslanci nemali žiadne otázky. 
  
OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2022. 
 
Bod programu č. 11: Žiadosť o predĺženie zmluvy o prenájme kultúrneho domu a ostatnej 
plochy medzi obcou  Tovarné a ZOSCH-EXOTA Vranov nad Topľou 
 



 5 

            Starostka prečítala žiadosť ZOSCH-EXOTA Vranov nad Topľou o predĺženie nájmu. 
Medzi poslancami prebehla diskusia, ktorej výsledkom bolo navýšenie nájomného na 
130,00 €. Súhlasili s predĺžením nájmu o 1 rok.  
 
OZ schvaľuje dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov medzi obcou 
Tovarné a ZOSCH-EXOTA Vranov nad Topľou na dobu 1 rok a upravuje výšku poplatku na 
150,00 € (130,00 € nájomné a 20,00 € poplatok za upratovanie).  
 
Hlasovanie:  
Za: 4 (S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 1 (M. Kašubjak) 
Zdržalo sa: 0 
    
Bod programu č. 12: Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný 
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 ods. 1-5 a 11 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní 
  

Starostka prečítala žiadosť, týkajúcu sa spolufinancovania nákladov na prevádzku 
pre občana našej obce umiestneného v zariadení sociálnych služieb.  Ozrejmila, že obec má 
uhradiť časť nákladov poskytovateľovi. Medzi poslancami prebehla diskusia.  
 
OZ berie na vedomie žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok 
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 ods. 1-5 a 11 zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní a ukladá komunikovať s rodinnými príslušníkmi ohľadom úhrady finančného 
príspevku na prevádzku sociálneho zariadenia.  
 
Bod programu č. 13: Príprava projektovej dokumentácie na výstavbu 15-bytového 
nájomného domu na parc. č. CKN 268/1 k. ú. Tovarné a projektovej dokumentácie na 
nadstavbu nájomných bytov na parc. č. 278/2 k. ú. Tovarné 
  

Starostka pripomenula proces výstavby 15-bytového nájomného domu. Ozrejmila, 
že prebehol archeologický výskum. Uviedla, že je potrebné schváliť proces realizácie 
verejného obstarávania na výber projektanta pre vypracovanie projektovej dokumentácie.     
 
OZ schvaľuje realizovať proces verejného obstarávania na výber projektanta pre 
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 15-bytového nájomného domu na parc. 
č. 268/1 v k. ú. Tovarné.  
 
Hlasovanie:  
Za: 5 (S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 

Starostka pripomenula poslancom, že sa medzičasom bavili o možnosti nadstavby 
nad budovou súp. číslo 172. Vtedy súhlasili, že by to bolo dobré využitie budovy. Je preto 
potrebné, taktiež schváliť realizáciu procesu VO na výber projektanta pre vypracovanie 
projektovej dokumentácie.     
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OZ schvaľuje realizovať proces verejného obstarávania na výber projektanta pre 
vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu nájomných bytov nad existujúcou 
budovou súpisné číslo 172. 
 
Hlasovanie:  
Za: 4 (S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 1 (M. Kašubjak) 
 
Bod programu č. 14: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 
2022 – 2026 

 
Starostka oznámila povinnosť určenia rozsahu výkonu funkcie starostu obce . 

Poslanci uviedli, že podporujú plný úväzok.  
 

OZ určuje na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu 
obce Tovarné na plný úväzok.  
 
Hlasovanie:  
Za: 5 (S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 

 
Bod programu č. 15: Určenie počtu poslancov OZ obce Tovarné na celé nasledujúce 
volebné obdobie 2022 – 2026 
 

Starostka oznámila povinnosť určenia počtu poslancov OZ obce na nasledujúce 
volebné obdobie 2022-2026. 

 
OZ určuje na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov OZ obce Tovarné 7. 
 
Hlasovanie:  
Za: 5 (S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 16: Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov do obecného 
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026 
 

Starostka oznámila povinnosť určenia volebných obvodov pre voľby poslancov do 
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026. 

 
OZ určuje na volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné 
obdobie 2022-2026  –  1 volebný obvod.  
 
Hlasovanie:  
Za: 5 (S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 



 7 

Bod programu č. 17: Rôzne – Naloženie s majetkom obce – osobné motorové vozidlo 
Škoda Felícia 
 

Starostka uviedla, že automobil Škoda Felícia by bolo dobré odpredať z dôvodu, že je 
nefunkčný. Poslanci súhlasili odpredať verejnou súťažou.   

 
OZ schvaľuje predaj motorového vozidla Škoda Felícia formou verejnej súťaže.   
 
Hlasovanie:  
Za: 5 (S. Duda, Bc. G. Hromjáková, J. Fedorko, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod programu č. 18: Záver 
 

Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
Koniec rokovania OZ o 19:35 hod. 
 
 

Starostka obce:  PaedDr. Kvetoslava Mižáková    ........................................................... 
 
Zapisovateľka:   Jana Dudová      ...........................................................                  
 
Overovatelia:     Slavomír Duda       ........................................................... 
 
                               Jozef Fedorko                                      ........................................................... 


