Zápisnica
z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Tovarníky, konaného dňa
05. 06. 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 :
- stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Tovarníky
za rok 2011
- schvaľovanie Záverečného účtu obce Tovarníky za rok 2011
- schvaľovanie Výročnej správy obce Tovarníky za rok 2011
- schvaľovanie odpredaja parcely č. 684 na základe žiadosti p. Ivety
Štritzovej a zverejneného zámeru obce Tovarníky o odpredaj tejto
parcely
- schvaľovanie plánu kontrolnej činnost hlavnej kontrolórky na II.
polrok 2012-06-18
- žiadosti p. Miriam Itahashi a Ing. Ľubomíra Mihálika o odpredaj
priľahlých pozemkov k ich firmám, ktoré sú evidované ako parcela
343
v registri E
- prehodnotenie návrhu počtu detí v triedach MŠ
- rôzne – informácie o bežiacich a pripravovaných projektoch
a pripravovaných akciách obcou Tovarníky
- Ďalšie priebežné aktuálne informácie
5/ Interpelácia poslancov
6/ Diskusia
7/ Záver
1/ Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Nováčik,
privítal prítomných poslancov a občanov obce. Prítomných bolo 6 poslancov, 3 sa
ospravedlnili. Zastupiteľstvo bol uznášania schopné.
2/ Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Michala Sedlára a MUDr. Boženu Grunwaldovu.
Zapisovateľkou bola Alena Ščibrányiová.
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3/ Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí p. Marek Cibula, za hlasovalo 5 poslancov, 1 sa zdržal,
Ing. Michal Paulovič, za hlasovalo 5 poslancov, 1 sa zdržal, p. Štefan Šipek, za hlasovalo 5
poslancov, 1 sa zdržal. Za predsedu si medzi sebou zvolili p. Štefana Šipeka.
4/ Vecný program :
-stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Tovarníky za rok 2011
p. Zdenka Guliková, kontrolórka – dávam kladné stanovisko k Záverečnému účtu obce
Tovarníky za rok 2011
-schvaľovanie Záverečného účtu obce Tovarníky za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo navrhuje schváliť Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za
rok 2011 bez výhrad. Starosta : dávam hlasovať, kto je za ? za : p. Šipek, p. Cibula, Ing.
Paulovič, Ing. Meluš, MUDr. Grunwaldová, Ing. Sedlár.
Ďalej obecné zastupiteľstvo navrhuje schváliť použitie prebytku v sume 25 067,16 Eur,
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2001 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu v plnej výške.
Starosta – dávam hlasovať, kto je za ? Za : všetci prítomní poslanci
-schvaľovanie výročnej správy obce Tovarníky za rok 2011, ktorej súčasťou je aj
auditorska správa
p. Zdenka Guliková, hlavná kontrolórka obce Tovarníky prečítala výročnú správu obce
Tovarníky k 31. 12. 2011, ktorú prítomní poslanci vzali na vedomie. Poslanci boli
oboznámení aj s auditorskou správou za rok 2011, ktorú tiež vzali na vedomie.
-schvaľovanie odpredaja parcely č. 684 na základe žiadosti p. Ivety Štritzovej
a zverejneného zámeru obce Tovarníky o odpredaj tejto parcely
Starosta – navrhoval by som, aby sme uvedenú žiadosť odložili, z dôvodu preskúmania
všetkých náležitosti odpredaja a môžeme sa tomu venovať na najbližšom zasadnutí OcZ.
Poslanci súhlasili.
-schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2012
p. Zdenka Guliková, hlavná kontrolórka – prečítala plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2012 a požiadala poslancov o jeho schválenie. Starosta – dávam hlasovať, kto je za schválenie
predloženého plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2012? Za :
všetci prítomní poslanci. Plán kontrolnej činnosti bol schválený na základe toho bola
kontrolórka obce poverená vykonaním kontroly v zmysle schváleného plánu práce. Poslanec
Marek Cibula požiadal o vykonanie kontroly čerpania výdavkov na prevádzku áut vo
vlastníctve obce v rokoch 2010 a 2011. Prítomní poslanci s návrhom súhlasili.
-žiadosti p. Miriam Itahashi a Ing. Ľubomíra Mihálika o odpredaj priľahlých pozemkov
k ich firmám, ktoré sú evidované ako parcela 343 v registri E
Starosta – ja by som navrhovoval, aby sme si podrobne preskúmali, čo by bolo lepšie, či dať
pozemky do dlhodobého prenájmu, alebo odpredať.
Ing. Grman Milan – občan – moja matka vlastní časť parcely. Máme dlhodobé spory s
p. Grznárom a Ing. Mihálikom k vôli prejazdu cez predmetnú parcelu. Ja som pozemok
odstavil a znemožnil prejazd, ale na základe súdneho rozhodnutia som musel pozemok
uvoľniť. Ja vítam žiadosť ohľadom cesty a budem rád keď sa pozemok prenajme, alebo
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odpredá a spor sa vyrieši. Len v tomto prípade je potrebné brať do úvahy aj ostatné firmy,
ktoré predmetnú cestu využívajú. Ešte by som chcel upozorniť, že v ceste, časť ktorej je vo
vlastníctve mojej matky, sú uložené prípojky, navrhovoval by som, aby sa preložili na
obecný pozemok. Ďalej sa do debaty zapojil Ing. Oravec, občan, ktorý má súdne spory
o parcely nachádzajúce sa v susedstve obecnej parcely a spory doposiaľ trvajú.
Starosta – dnes boli doručené na Obecný úrad dve žiadosti. Jedna bola od firmy RENINVEST s.r.o. ul. Odbojárov, v ktorej žiadajú o schválenie obecným zastupiteľstvom
výstavbu predajne KIA na pozemkoch nachádzajúcich sa v priemyselnej zóne.
Druhá žiadosť je doručená od Ing. Alexandra Mallu, bytom ul. Škultétyho č. 4720
Topoľčany ohľadom vydania súhlasu na vydanie predbežného stanoviska na vydanie
územného rozhodnutia na vybudovanie stavebných pozemkov pre výstavbu 24 rodinných
domov. Vzhľadom k tomu, že žiadosti boli doručené v deň konania zasadnutia OcZ,
zastupiteľstvo berie žiadosti na vedomie a na najbližšom zasadnutí OcZ sa budú prejednávať.
5/ Interpelácia poslancov
Šipek – už som na to upozorňoval viac krát, že je potrebné na cintorín dať smetnú nádobu.
Sú tam len veľkoobjemové kontajnery v zadnej časti cintorína. Bolo by potrebné dať smetnú
nádobu niekde pri bráne. p. Cibula - chcel by som upozorniť na opravy kanalizačných
poklopov a zníženie chodníka pri Kovofinale, kde je veľmi vysoký obrubník. A je potrebné čo
najskôr opraviť cestu k predajni YUKON.
MUDr. Grunwaldová – chcela by som upozorniť na suché stromy, ktoré boli vysadené pri
revitalizácii obce. Konkrétne pri mojom dome sú suché 4 stromy.
6/ Diskusia
p. Detko (občan) – chcel by som poprosiť, či by nebolo možné pod zvon, ktorý je pri Dome
smútku na cintoríne urobiť mrežu, pretože ak by sa zvon odtrhol mohlo by dôjsť k vážnemu
úrazu, p. Imriška (občan) - ja by som chcel v náväznosti na upozornenie p. Cibulu na
zníženie obrubníka pri Kovofinale podotknúť, že by bolo potrebné skontrolovať križovatky
hlavných ciest s vedľajšími, kde tiež ani jeden nájazd na chodník nie je bezbariérový.
Zapísala : Alena Ščibrányiová

Ing. Marián Nováčik
starosta obce

Overovatelia :
MUDr. Božena Grunwaldová
Ing. Michal Sedlár
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