Zápisnica
z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Tovarníky
konaného dňa 17. 10. 2012 vo vestibule Domu kultúry v Tovarníkoch

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
1/ Otvorenie
2/ Určenie overovateľov zápisnice
3/ Voľba návrhovej komisie
4/ Vecný program
-zaujatie stanoviska k pozmenenému návrhu výstavby novej ulice investormi
Ing. Mallom a Ing. Thomasom s ich osobným vysvetlením
-prerokovanie žiadosti OFK Tovarníky o zvýšenie dotácie na ich činnosť
-schvaľovanie zoznamu predmetov z majetku obce na vyradenie na základe
aktuálnej inventarizácie
-ďalšie aktuálne informácie
5/ Interpelácia poslancov
6/ Diskusia
7/ Záver
1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal
prítomných poslancov a občanov obce a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Program zasadnutia bol prítomnými poslancami schválený bez pripomienok.
Prítomných bolo 8 poslancov, PharmDr. Jana Nadzamová bola ospravedlnená.
Zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
2/ Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Mgr. Evu Grmanovú a Ing. Pavla Meluša.
Zapisovateľkou bola Alena Ščibrányiová.
3/ Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta navrhol p. Štefana Šipeka, za hlasovalo 7 poslancov,
1 sa zdržal, Ing. Michala Sedlára, za hlasovalo 7 poslancov, 1 sa zdržal a
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Ing. Michala Pauloviča, za hlasovalo 7 poslancov, 1 sa zdržal. Za predsedu bol
zvolený p. Štefan Šipek.
4/ Vecná časť programu :
-zaujatie stanoviska k pozmenenému návrhu výstavby novej ulice investormi
Ing. Mallom a Ing. Thomasom s ich osobným vysvetlením
Starosta – na Obecný úrad bola doručená žiadosť od Ing. Alexandra Malla
o schválenie zmeny k zámeru schváleného na 13. zasadnutí OcZ Obce Tovarníky.
Ide o predĺženie projektovanej ulice o 5 stavebných pozemkov investora Ing. Ivana
Thomasa, pričom zostáva v platnosti celé ostatné znenie súhlasného stanoviska
z 13. zasadnutia OcZ. Celkový počet stavebných pozemkov sa zvýši z 24 na 29. P.
Mallo informoval obecné zastupiteľstvo aj o spôsobe napojenia kanalizácie. Ďalej
oznámil prítomným poslancom, že na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
predloží obci záväzok, ktoré parcely odovzdá obci. Cesta bude hotová pred začatím
výstavby domov a odovzdaná obci. Obci bude odovzdané kanalizácia aj osvetlenie.
p. Šipek - návrh uznesenia – Obecné zastupiteľstvo vyjadruje súhlasné stanovisko
k zmene zámeru podľa žiadosti Ing. Alexandra Malla, odsúhlasenej na 13. zasadnutí
OcZ zo dňa 19. 6. 2012, ktorá spočíva v rozšírení tohto zámeru o predĺženie
pôvodne projektovanej ulice o ďalšie stavebné pozemky investora Ing. Ivana
Thomasa, pričom zostáva v platnosti celé znenie súhlasného stanoviska z 13.
zasadnutia OcZ. Počet pozemkov sa zvyšuje z 24 na 29. Kanalizácia a splašková
voda bude spoločná a zvedená do šachty na ul. Obrancov mieru. Dôvodom zmeny
v napojení kanalizácie je podmienka Západoslovenských vodární a kanalizácií a.s.
napojiť územie na kanalizačnú šachtu na ulici Obrancov mieru pred objektom Motor
House s.r.o. Táto trasa povedie cez ulici Okružnú. Starosta : dávam hlasovať, kto je
za? Za : všetci prítomní poslanci.
Starosta- ďalej by som Vás chcel informovať o doriešení anonymnej sťažnosti na
čiernu skládku na ulici Dr. Pantočku. Skládka bola odstránená a pozemok vyčistený.
Starosta – na základe vykonanej inventarizačnej komisie Vám predkladám návrh na
vyradenie, ktorý bola predložený inventarizačnou komisiou. (zoznam je priložený
k zápisnici).Po oboznámení s predloženým zoznamom starosta dal hlasovať, kto je
za vyradenie majetku podľa predloženého zoznamu? Za : všetci prítomní poslanci.
Starosta – na Obecný úrad bola doručená žiadosť od Obecného futbalového klubu,
v ktorej žiadajú zvýšenie dotácie na činnosť futbalového klubu. Odôvodnenie žiadosti
– vzniklo nové mužstvo OFK „B“ – zvýšili sa náklady na zálohové vklady rozhodcov
na 1.680 Eur a doterajšie náklady nestačia pokryť činnosť klubu, ako aj ďalšie
náklady na športovú činnosť celého klubu. Jedna sa o schodok asi 800 – 900 Eur.
Starosta – záleží na Vás, páni poslanci, ako sa dohodnete a koľko finančných
prostriedkov schválite. p. Cibula – ja sa len spýtam, či na to máme? Či nebude
problém s úpravou rozpočtu. p. Šipek- ja by som navrhoval schváliť 900 Eur. Keď
vznikalo „B“ mužstvo povedali, že si budú všetko financovať sami. p. Cibula – okrem
rozhodcov, tých sme riešili hneď ako vznikalo mužstvo. MUDr. Grunwaldová – ale
nejaké prostriedky sme chceli schváliť aj na opravu kostola. p. Guliková – čo sa týka
telovýchovy, musia brať ohľad aj na to, v akej finančnej situácii je obec. Pre
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telovýchovu sa už investovali peniaze – opravili sa kabíny. Problém je v tom, že keď
prídu dane, budete v pluse, ale peniaze už máte naplánované, kde budú
investované.
Starosta – z obcí máme najvyššiu sumu na rozhodcov - máme najviac mužstiev zo
všetkých obcí. MUDr. Grunwaldová – keby sme im nejakú čiastku schválili, boli by
na to prostriedky? p. Guliková – dalo by sa v rozpočte z niektorých položiek
presunúť, ktoré sa v takej výške nečerpajú, ako boli naplánované. Mgr. Grmanová –
ja by som navrhovala 600 Eur, aby niečo zostalo aj na kostol. Nakoniec po diskusii
bol návrh 500 Eur. Starosta – dávam hlasovať, kto je za : Za : všetci prítomní
poslanci
-Schvaľovanie zoznamu predmetov z majetku obce na vyradenie na základe
aktuálnej inventarizácie
Starosta – inventarizačná komisia predložila odporučenie na vyradenie majetku obce
na základe vykonanej inventarizácie v dňoch 1. 10. 2012 - 15. 10. 2012.
Poslanci boli s návrhom oboznámení pred zasadnutím OcZ. Starosta : dávam
hlasovať, kto je za vyradenie predmetov z majetku obce podľa priloženého
zoznamu? Za : všetci prítomní poslanci.
p. Korytárová – treba vziať na vedomie aj návrh opatrení pri zistených
nedostatkoch, ktorý je priložený k zápisnici. Poslanci vzali predložený návrh opatrení
na vedomie.
p. Zdenka Guliková – hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o vykonaných
kontrolách na obecnom úrade. Bola prevedená kontrola platenia daní z nehnuteľnosti
a miestnych poplatkov (daň za psa a komunálny odpad). Konštatovala, že dane
sú vo väčšine zaplatené, sú tam daňové nedoplatky, ktoré sú v konkurze a na
exekúcii (správa je priložená k zápisnici). Je potrebné sledovať splátky daní, aby boli
do konca roku vyrovnané. Ďalej bola vykonaná kontrola pokladne, kde bolo zistené
prekročenie výšky povolenej hotovosti. V budúcnosti je potrebné to sledovať (správa
priložená k zápisnici).
Starosta – v súčasnej dobe je v riešení cez Enviromentálny fond kompletné
zateplenie domu kultúry. Projekt je pred dokončením. Orientačný rozpočet je vo
výške 200 tis. Eur. Ak by to bolo schválené, spolufinancovanie obce je 5%. Projekt je
treba podať do konca októbra. Zapojili sa všetky okolité obce. Keby to aj nevyšlo,
projekt sa zaplatí a nám zostane do budúcnosti na prípadné ďalšie podanie. Ďalej by
sme sa ešte v budúcnosti chceli zapojiť do projektu obnova dediny – živá hudba
v parku (hudobný altánok).
p. Guliková – v prípade, ak príde dotácia, 5% sa musí dať do rozpočtu na budúci
rok. Treba počítať v budúcom roku s tým, že možno to bude. Starosta – ešte nás
čaká rekonštrukcia ciest ul. Poľovnícka a Zdravotnícka. Návrh na uznesenie – OcZ
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.7 (priložené k zápisnici). Za : všetci prítomní
poslanci.
Starosta – ďalej by som Vás chcel informovať o faktúre, ktorá prišla od firmy SOZA
Bratislava – platiť za 3 uskutočnené akcie. Napísal som odvolanie, som zvedavý na
odpoveď.
6. Interpelácia poslancov
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MUDr. Grunwaldová – chcela by som sa informovať, či budeme robiť maškarný ples
pred dospelých, aby som vedela osloviť firmy, čo by niečo sponzorsky dali. Len treba
preveriť, aby sa termín plesu neprekrýval s ostatnými akciami a plesmi na okolí.
Mgr. Grmanová – ja by som sa chcel spýtať, či sa už hovorilo s ľuďmi, ktorým patria
role za ulicou Hlbokou? Starosta – ešte sme nehovorili, ale hneď tento týždeň to
spravíme. p. Korytárová – prosila by som presvetliť orechy a ošetriť celý pás na ulici
Obrancov mieru – čo patrí obci. Starosta – prekontrolujeme to aj s pracovníčkou
a čo je potrebné sa urobí. p. Cibula – chcel by som upozorniť na prechod pre
chodcov pri Sklenárstve p. Marku – čiary vôbec nie je vidieť. Nech sa dajú spraviť
nové čiary, alebo nech sa zrušia aj dopravné značky.
7/ Diskusia
p. Detko – ja by som sa chcel spýtať, či sa nedá niečo spraviť so strechou na Dome
smútku, pretože stále tam je nafúkané lístie. Starosta – pozrieme sa na to.
8/ Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný starosta poďakoval prítomným poslancom
a občanom za účasť a zasadnutie ukončil

Zapísala : Ščibrányiová

Ing. Marián Nováčik
starosta obce

Overovatelia :
Mgr. Eva Grmanová
Ing. Pavol Meluš
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