Zápisnica
zo 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Tovarníky,
konaného dňa 18. 09. 2012 vo vestibule Domu kultúry v Tovarníkoch
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : 1/ Otvorenie
2/ Určenie overovateľov zápisnice
3/ Voľba návrhovej komisie
4/ Vecný program
- prerokovanie ţiadosti firmy TIPSPORT K na umiestnenie prevádzky
v TJS Bare na ihrisku OFK Tovarníky
- prerokovanie a dodatočné schvaľovanie spôsobu odpredaj parcely č. 260/3
a 260/4 Zdenkovi Halovi, ktorých predaj bo zrealizovaný kúpnou zmluvou
z 25. 6. 2008
- rozpočtové opatrenie č. 5
- rozpočtové opatrenie č. 6
- monitorovacia správa za I. polrok 2012
- záznamy z kontrol, vykonaných hlavnou kontrolórkou
- upozornenie od občana cez schránku pre občanov
- rôzne – informácie o beţiacich a pripravovaných projektoch a pripravovaných
akciách obcou Tovarníky
- ďalšie priebeţné aktuálne informáci
5/ Interpelácie poslancov
6/ Diskusia
7/ Záver

1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Nováčik.
Privítal prítomných poslancov, občanov obce a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Prítomných bolo 8 poslancov, 1 poslankyňa bola ospravedlnená - p. Adriana Korytárová.
Zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Čo sa týka programu zasadnutia, na návrh p. Mareka Cibulu bol doplnený o 1 bod a to
prehodnotiť plat starostu obce. Po doplnení uvedeného bodu bol program prítomnými
poslancami schválený. Zároveň bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OcZ. Starosta – boli predloţené ponuky od stavebných firiem na opravu jamy pri
obchode YUKON. Vzhľadom na vysokú finančnú poloţku to je potrebné zváţiť, pretoţe nie
je s tým počítané ani v rozpočte.
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2/ Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil MUDr. Boţenu Grunwaldovú a Ing. Michala
Pauloviča. Zapisovateľkou bola Alena Ščibrányiová.
3/ Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí p. Štefan Šipek, za hlasovalo 7 poslancov, 1 sa zdrţal,
Ing. Michal Sedlár, za hlasovalo 7 poslancov, 1 sa zdrţal, PharmDr. Jana Nadzamová, za
hlasovalo 7 poslancov, 1 sa zdrţal. Za predsedu si zvolili p. Štefana Šipeka
4. Vecný program :
- prehodnotenie platu starostu obce.
p. Cibula – chcel by som upozorniť na povinnosť, ktorá nám vyplýva zo zákona, ţe
kaţdoročne je potrebné prehodnocovať plat starostu obce. Na základe prehodnotenia sme sa
dohodli na tom, ţe plat zostáva vo výške ako bol aj v predchádzajúcom roku. Navrhujem, aby
sme schválili plat starostu obce Ing. Mariána Nováčika bez zmeny s účinosťou od 1. 10. 2011
podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. a podľa § 4 ods. 2 zák .č. 253/1994 Z. z. zvýšený
o 11% na výšku po zaokrúhlení 1691 Eur (neviem, či je to dobre) Dávam hlasovať, kto je za za: všetci prítomní poslanci.
-prerokovanie ţiadosti firmy TIPSPORT SK a.s., J. Kalinčiaka 14, Ţilina na
umiestnenie prevádzky v TJS Bare na ihrisku OFK Tovarníky
Starosta – na obecný úrad bola doručená ţiadosť od uvedenej firmy na vydanie súhlasu na
umiestnenie prevádzky stávkovej kancelárie – jedná sa o prevádzkovanie kurzových stávok.
Vzhľadom k tomu, ţe doposiaľ sme podaným ţiadostiam na umiestnenie prevádzok vyhoveli,
ja by som navrhoval, aby sme dali kladné stanovisko aj v tomto prípade.
Dávam hlasovať, kto je za? Za : všetci prítomní poslanci.
-prerokovanie a dodatočné schvaľovanie spôsobu odpredaja parcely č. 260/3 a 260/4
Zdenkovi Halovi, ktorých predaj bol zrealizovaný kúpnou zmluvouz 25. 6. 2008
Starosta – v roku 2008 bol schválený odpredaj predmetných parciel, len kupujúci zabudol
dať vklad do katastra. Od roku 2008 došlo k sprísneniu kontroly pri vkladoch do katastra
a v súčasnom období nie je moţný vklad do katastra po takomto priamom spôsobe predaja
obecného pozemku, aký sa uskutočnil. Odpredaj obecného majetku môţe byť realizovaný len
verejnou súťaţou a v prípade priameho predaja len ako prípad hodný osobitného zreteľa ako
sú aj uvedené dve parcely. Navrhoval by som, aby sme uvedený odpredaj schválili a prijali
uznesenie. OcZ schvaľuje prevod parciel č. 260/3 o výmere 32 m2 a 260/4 o výmere 41 m2
z majetku obce na Zdenka Halu v zmysle § 9 a) ods. 8 e) zákona č. 138/1991 Z. z. ako prípad
hodný osobitného zreteľa. Dávam hlasovať kto je za? Za : všetci prítomní poslanci.
p. Šipek – ja by som navrhoval, aby sa skontrolovali zmluvy o odpredaji obecného pozemku
aj spätne aspoň 4 roky dozadu, či je všetko v súlade so zákonom. V prípade, ţe sa zistí nejaké
pochybenie, aby sa vedeli nedostatky odstrániť. Starosta – súhlasím, navrhujem dať do
uznesenia. p. Šipek – návrh uznesenia – OcZ odporúča pracovníkom obce previesť kontrolu
uznesení za posledné 4 roky, prekontrolovať predaj nehnuteľnosti realizovaných obcou.
-rozpočtové opatrenie č. 5
p. Guliková - hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných poslancov a občanov s
rozpočtovým opatrením č. 5. Jedná sa o transfer na protipovodňových pracovníkov, kde je
financovanie obce spolu s úradom práce. OcZ berie uvedené opatrenie na vedomie. Zároveň
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berie na vedomie aj stanovisko kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. 5. Opatrenie aj
stanovisko kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 5 tvoria prílohu k zápisnici.
-rozpočtové opatrenie č. 6
p. Guliková - hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov a prítomných občanov
z rozpočtovým opatrením č. 6, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. Starosta – dávam hlasovať, kto
je za schválenie rozpočtového opatrenia č. 6 v znení, akom bolo predloţené? Za : všetci
prítomní poslanci.
Hlavná kontrolórka obce dala kladné stanovisko k predloţenému rozpočtovému opatreniu.
Poslanci berú stanovisko na vedomie.
-monitorovacia správa za I. polrok 2012
p. Guliková - hlavná kontrolórka obce predloţila na zasadnutí OcZ aj monitorovaciu správu
za I. polrok 2012 v ktorej upozornila na zistené nedostatky. Správa je priloţená k zápisnici.
OcZ berie na vedomie monitorovaciu správu za I. polrok 2012.
-záznamy z kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou
p. Guliková - hlavná kontrolórka obce predloţila na OcZ záznamy z vykonaných kontrol.
OcZ berie na vedomie záznamy z vykonaných kontrol. (Záznamy sú priloţené k zápisnici).
-upozornenie od občana cez schránku pre občanov
Starosta – do schránky pre občanov bol doručený podnet od občana obce, ktorý upozorňuje
obecné zastupiteľstvo na novovznikajúcu pobočku kompostárne na ulici Dr. Pantočku, vľavo
od hlavného vchodu futbalového ihriska. (upozornenie je v plnom znení priloţené
k zápisnici). Starosta – preveríme a budeme sa snaţiť o nápravu.
-rôzne – informácie o beţiacich a pripravovaných projektoch a pripravovaných akciách
obcou Tovarníky
Starosta – chcem sa poďakovať organizátorom programu pri príleţitosti tovarníckych hodov.
Myslím si, ţe sa akcia podarila. Len bola veľmi malá účasť na divadle, ktoré sa konalo
v nedeľu.
- pracuje sa na vypracovávaní územného plánu obce, aby výstavba v obci bola
v budúcnosti riadená,
- za kompostárňou sa momentálne robí vychádzková trasa pre psíčkarov a cyklotrasa,
dňa 29. 9.2012 – v sobotu sa bude robiť maľovanie plotu,
- začalo sa drvenie konárov na kompostárni
5/ Interpelácia poslancov
Mgr. Grmanová – chcela by som Vás informovať, ţe v obci začala rekonštrukcia kaplnky.
Chcela by som sa informovať, či by obec nemohla prispieť.
p. Guliková – hlavná kontrolórka obce – o poskytnutie dotácie musí poţiadať písomnou
formou rímsko-katolícky farský úrad. Obec môţe poskytnúť, pokiaľ je to v rozpočte.
Mgr. Grmanová- chcela by som ešte tlmočiť sťaţnosti občanov z Murárskej ulice. Jedná sa
konkrétne o pozemky za záhradami Gerbelovi a Kapičákovi. Je to pôda, o ktorú sa nikto
nestará, rastie tam len burina. Bolo by potrebné zistiť vlastníkov a vyzvať ich na udrţiavanie
predmetných parciel. Sú to parcely pri Hlbokej ceste smerom k cintorínu. Starosta –
preveríme, komu predmetné parcely patria a budeme to riešiť.
p. Šipek – uţ na viacerých zasadnutia OcZ som ţiadal, aby sa umiestnila smetná nádoba pri
vstupnej bráne na cintorín. Doposiaľ sa tak nestalo. Ţiadal by som, keby sa to dalo schváliť na
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OcZ. Starosta - môţeme sa k tomu vyjadriť. Dávam hlasovať, kto je za to, aby bola pri
vstupnej bráne na cintorín umiestnená 110 l smetná nádoba? Za: Šipek, Cibula, Dr.
Nadzamová, Mgr. Grmanová, MUDr. Grunwaldová, proti : Ing. Paulovič, Ing. Sedlár, Ing.
Meluš.
Ing. Meluš – chcel by som upozorniť na kríţ na cintoríne. Podstavec je celý olúpaný, aj ten by
potreboval opravu.
6./ Diskusia
p. Detko – ja by som sa chcel v mene farníkov obce poďakovať za krásny priebeh a prípravu
svätej omše.
7/ Záver
Program zasadnutia OcZ bol vyčerpaný starosta poďakoval prítomným poslancom a občanom
obce za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Marián Nováčik
starosta obce

Overovatelia :
MUDr. Boţena Grunwaldová
Ing. Michal Paulovič
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