Zápisnica
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Tovarníky konaného
dňa 24. 4. 2012 vo vestibule Domu kultúry v Tovarníkoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program :
1/ Otvorenie
2/ Určenie overovateľov zápisnice
3/ Voľba návrhovej komisie
4/ Kontrola plnenia uznesení
5/ Vecný program :
-schvaľovanie nájomníkov do 2 uvoľnených nájomných bytov
-ţiadosť p. Borisa Sedlára o prehodnotenie a zrušenie zákazu vstupu psov
a cyklistov do Tovarníckeho parku
-ţiadosť p. Ivety Štritzovej o odkúpenie pozemku medzi oplotením a budovou
reštaurácie Lagúna, Odbojárov 6, Tovarníky
-ţiadosť p. Mariána Hermanna, Javorová 2 Jacovce o stanovisko obce
k výstavbe rodinných domov v lokalite Záhumnie
-ţiadosť – 4. urgencia p. Oľgy Bátorovej o doriešenie stavu ohľadom
vlastníctva parcely č. 244 v kat. území Malé Bedzany, ktorá bola predtým vo
vlastníctve Obce Tovarníky
-opätovná ţiadosť vlastníkov bytov na Robotníckej ulici č. 333 o odkúpenie
časti pozemku č. 494 na dvore MŠ
-prehodnotenie návrhu počtu detí v triedach v MŠ
-správa audítora o výsledku auditu obce Tovarníky za rok 2011
-stanovisko kontrolóra k rozpočtovým opatreniam
-rozpočtové opatrenie 2/2012, 3/2012, 4/2012
-záznam o vykonanej kontrole
-informácie o beţiacich a pripravovaných projektoch, ponuke územného plánu,
predbeţnom stanovisku o začlenení obce Tovarníky do školského obvodu, o
príprave na rekonštrukciu (opravu) Poľovníckej ulice – ponúknuté varianty
rekonštrukcie vozovky a chodníkov
-ďalšie priebeţné aktuálne informácie
6/ Interpelácia poslancov
7/ Diskusia
8/ Záver
1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Marián Nováčik.
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Privítal prítomných poslancov a občanov obce. Prítomných bolo 8 poslancov,
zasadnutie bolo uznášania schopné. Poslankyňa Adriána Korytárová bola
ospravedlnená.
2/ Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Mgr. Evu Grmanovú a Ing. Michala
Pauloviča. Zapisovateľkou bola Alena Ščibrányiová.
3/ Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta navrhol MUDr. Boţenu Grunwaldovú, za hlasovalo 7
poslancov, 1 sa zdrţal, p. Mareka Cibulu, za hlasovalo 7 poslancov, 1 sa zdrţal,
p. Štefana Šipeka, za hlasovalo 7 poslancov, 1 sa zdrţal. Za predsedu si zvolili
p. Štefana Šipeka.
4/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta – konštatoval, ţe uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva bolo splnené.
5/ Vecný program :
a/ Starosta – v nájomnom bytovom dome na ul. Dr. Pantočku 465/35 sa nám
uvoľňuje 2 – izbový byt č. 3 po nájomníčke p. Michaele Vystavilovej a Andrejovi
Vystavilovi.
Komisia poslancov spolu s pracovníčkou obce p. Vlastou Pavlovičovou na zasadnutí
komisie navrhla obsadiť byt č. 3 p. Radovanom Gregušom a do uvoľneného bytu
č. 9 po p. Radovanovi Gregušovi navrhujú p. Katarínu Vraţičovu, bytom Tovarníky
ul. Pod kaštieľom č. 268/17 Tovarníky s manţelom a dcérou.
Starosta – dávam hlasovať, kto je za obsadenie bytov tak, ako bolo navrhnuté?
Za : všetci prítomní poslanci
b/ Na obecný úrad bola doručená ţiadosť p. Borisa Sedlára o prehodnotenie
a zrušenie zákazu vstupu psov a cyklistov do parku v Tovarníkoch, čo zdôvodňuje
tým, ţe všade vo svete má byť park prístupný všetkým. Ing. Michal Sedlár – ja
navrhujem vodiť psov na vodítku. p. Imriška – keď dovolíte vodiť psov do parku tak
je to treba aj kontrolovať a zapracovať do VZN o drţaní psov. Treba povedať
psíčkarom, ţe pri kompostárni je miesto na vodenie psov. Treba to skultúrniť aj za
mostom, miesta je tam dosť. Po diskusii a vyjadrení jednotlivých poslancov, ako
i občanov obce zastupiteľstvo ţiadosť vzalo na vedomie.
c/ Ţiadosť p. Ivety Štritzovej o odkúpenie pozemku medzi oplotením a budovou
reštaurácie Lagúna na ulici Odbojárov, parc. č. 684
Starosta – dňa 15. 3. 2012 bola na obecný úrad doručená ţiadosť p. Ivety Štritzovej
majiteľky reštaurácie Lagúna o odpredaj parcely č. 684, ktorú doposiaľ uţívala ako
súčasť pozemku reštaurácie Lagúna. Jedná sa o výmeru pozemku 41 m2
a pozemok, ktorý obec nemá ako vyuţívať. Navrhujem, aby sme predmetnú parcelu
ţiadateľke predali v cene 1,86 €/m2 s tým, ţe náklady prevodu vlastníctva hradí
kupujúci. Dávam hlasovať, kto je za predloţený návrh na predaj pozemku?
Za : všetci prítomní poslanci.
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d/ Ţiadosť stávkovej kancelárie FORTUNA SK o povolenie k umiestneniu
prevádzky v reštaurácii Lagúna, Odbojárov 6 Tovarníky
Starosta - dňa 3. 4. 2012 bola na Obecný úrad doručená ţiadosť od stávkovej
kancelárie FORTUNA SK na udelenie súhlasu k umiestneniu prevádzky stávkovej
kancelárie (príjem kurzových stávok) na území obce Tovarníky, Odbojárov č. 6
(reštaurácia LAGUNA). Dávam hlasovať, kto je za udelenie súhlasu na zriadenie
prevádzky? Za : všetci prítomní poslanci
e/ Schválenie člena Rady školy za Obec Tovarníky
Do Rady školy za Obec Tovarníky bola navrhnutá Mgr. Eva Grmanová.
Starosta : Dávam hlasovať, kto je za to, aby v rade školy za obec bola
Mgr. Eva Grmanová? Za : p. Cibula, MUDr. Grunwaldová, Ing. Meluš,
PharmDr. Nadzamová, Ing. Paulovič, Ing. Sedlár, p. Šipek,
zdrţala sa : Mgr. Grmanová.
f/ Ţiadosť p. Mariána Hermanna, Javorová 2 Jacovce o stanovisko obce
k výstavbe rodinných domov v lokalite Záhumnie.
Starosta – vzhľadom k tomu, ţe obec nemá vypracovaný územný plán predmetnú
ţiadosť nebude v súčasnej dobe riešiť. K riešeniu pristúpime aţ po schválení
územného plánu obce. Zároveň by sme mali schváliť aj zámer o začatí verejného
obstarávania územného plánu obce Tovarníky s tým, ţe financovanie by sa začalo
v roku 2013. Dávam hlasovať kto je za? Za : všetci prítomní poslanci
g/ Opätovná ţiadosť vlastníkov bytov na Robotníckej č. 333 o odkúpenie časti
pozemku na parcele č. 494 – dvor MŠ.
Starosta – vlastníci bytového domu na Robotníckej ulici č. 333 sa opätovne obrátili
na obecné zastupiteľstvo so ţiadosťou odpredaja parcely č. 494 o výmere 160 m2 –
časť dvora materskej školy z dôvodu problémov s parkovaním. Za vlastníkov
bytového domu sa zúčastnili zasadnutia OcZ p. Hurych a p. Čerňanský, ktorí ţiadali
poslancov o schválenie predmetnej ţiadosti z dôvodu, ţe na vedľajšej parcele je
postavený nový bytový dom a nastal problém s parkovaním. p. Cibula – aj keď časť
pozemku pri MŠ neodpredáme, mohli by sme v budúcnosti uvaţovať s parkoviskom
na zelenej ploche pri bytových domoch na ul. Obrancov mieru. Starosta – dávam
hlasovať kto je za schválenie odpredaja parcele č. 494 o výmere 160 m2?
Všetci prítomní poslanci boli proti.
h/ Starosta – na obecný úrad bola doručená uţ 4. urgencia p. Oľgy Bátorovej
o vysporiadanie jej nároku na náhradnú pôdu o výmere 1 670 m2 v rámci parcely
s označením EKN 244 v k. ú. Malé Bedzany s výmerou 20 353 m2, ktorá bola
pôvodne v k. ú. Tovarníky a do katastra Malých Bedzian sa dostala zmenou
katastrálnej hranice v r. 1983. Bol napísaný list SPF a ţiadame od nich riešenie
tohto prípadu. OcZ berie informáciu na vedomie
ch/ Prehodnotenie návrhu počtu detí v triedach v MŠ
Starosta – Predloţený návrh počtu detí pre nadchádzajúci školský rok berie OcZ na
vedomie a rozhodne o ňom po doporučení novozvolenou Radou školy.
i/ Správa audítora o výsledku auditu za rok 2011
Starosta - prečítal na zasadnutí správu audítora o výsledku auditu obce Tovarníky
za rok 2011. Správu o výsledku auditu OcZ berie na vedomie.
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j/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2012
Ide o úpravu rozpočtu, ktorá zahŕňa vytvorenie nových rozpočtových poloţiek
týkajúcich sa finančných prostriedkov pouţitých na voľby do NR SR, ďalej
rozpočtovanie poloţiek za účelom pouţitia dotácie z KŠÚ a zapracovanie
darovaných finančných prostriedkov do príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.
Úpravou rozpočtu boli účelové prostriedky zapracované do jednotlivých poloţiek
rozpočtu. Hlavná kontrolórka obce na základe návrhu na rozpočtové opatrenie č.
2/2012 konštatuje, ţe príjmy i výdaje sú vyrovnané a sú i rozpočtovo v poriadku,
súhlasí s rozpočtovým opatrením č. 2/2012 (stanovisko kontrolóra je priloţené
k zápisnici). OcZ berie na vedomie stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č. 2.
k/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2012
Ide o úpravu rozpočtu, ktorá zahŕňa presun finančných prostriedkov medzi
jednotlivými poloţkami, ako i vytvorenie nových rozpočtových poloţiek, zapracovanie
do príjmovej časti rozpočtu príjmy z dobropisov a z predaja, zreálnenie ta príjmových
ale i výdavkových poloţiek podľa skutočnosti. Ďalej touto úpravou sa presunula časť
výdavkov na splácanie leasingu z výdavkových finančných operácií na beţné
výdavky. Celkovo po presunoch je rozpočet prebytkový vo výške 2.386 €.
Hlavná kontrolórka – súhlasím s rozpočtovým opatrením č. 3/2012.
OcZ berie na vedomie stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č. 3/2012.
l/ Rozpočtové opatrenie č. 4
V rozpočtovom opatrení je zvýšená rozpočtová poloţka príjmová. ide o príjmy
z minulého roku. Vo výdavkovej časti je zníţená poloţka na energie v MŠ, ktorá bola
v predchádzajúcom opatrení vykrytá z dotácie. Ďalej ide o zvýšenie príjmov
z beţného rozpočtu za účelom pokrytia nákladov napr. na MŠ- výmena ďalších
okien. PHM – MASTER na VP a odpad. hospodárstvo. Cez kapitálový rozpočet boli
zvýšené výdavky na dokončenie uličky a v rozpočtovom opatrení bolo premietnuté
i potrebné spolufinancovanie na projekt, ktorý bude realizovaný z dotácií LEADER.
Celkovo po presunoch je rozpočet prebytkový vo výške 1 872 €/m, čo predstavujú
finančné prostriedky, ktoré obec prijala ako kapitálové príjmy z predaja pozemkov.
Hlavná kontrolórka – príjmy a výdaje sú vyrovnané, súhlasím s rozpočtovým
opatrením č. 4/2012. Starosta : dávam hlasovať, kto je za schválenie rozpočtového
opatrenia č. 4 v znení akom bolo predloţené? Za : všetci prítomní poslanci
m/ Záznam č. 2/2012 o vykonanej kontrole HK
Hlavná kontrolórka obce predloţila na zasadnutia Ocz záznam o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 2/2012. Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola
plnenia príjmov a čerpania výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce,
dodrţiavanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za obdobie
január – marce 2012. Kontrolou neboli zistené porušenie zákona o rozpočtových
pravidlách č. 583/2004. (Záznam je priloţený k zápisnici).
OcZ berie na vedomie záznam č. 2 o vykonanej kontrole na vedomie.
n/ Ţiadosť o odkúpenie a prevod vlastníckeho práva
Starosta – na Obecný úrad bola doručená ţiadosť o odkúpenie a prevod
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od Miriam Itahashi, ul. Brezova 2247/46
Topoľčany. Jedná sa o odkúpenie časti parcely č. 343 v rozlohe 900m2. Vzhľadom
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k tomu, ţe ţiadosť bola doručená deň pred zasadnutím OcZ , poslanci vzali
predloţenú ţiadosť na vedomie a riešiť sa bude na najbliţšom zasadnutí OcZ.
6- 7. Interpelácia poslancov, Diskusia
Starosta – chcel by som Vás ešte informovať o pripravovaných projektoch. Máme
predloţené ponuky na vypracovanie územného plánu obce, predbeţné stanovisko
Mesta Topoľčany o začlenení obce Tovarníky do školského obvodu. V dohľadnej
dobe je naplánovaná rekonštrukcia (oprava) Poľovníckej ulice – máme niekoľko
variant rekonštrukcie vozovky a chodníkov. V budúcom týţdni je v pláne stretnutie
s obyvateľmi Poľovníckej ulice. Na obecnom úrade je namontovaný signalizačný
systém, na cintoríne bolo osadené nové WC. V mesiaci máj je naplánovaná brigáda
na čistenie potoka .
8/ Záver
Program zasadnutia OcZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným poslancom
a občanom obce za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala : Ščibrányiová
Ing. Marián Nováčik
starosta obce

Overovatelia :
Mgr. Eva Grmanová
Ing. Michal Paulovič
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