Obecný úrad v

T v a r o ž n e j , okr. Kežmarok, 059 71.
V Tvarožnej, dňa 10.12.2015

ZÁPISNICA
zo šiesteho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 9.12.2015
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,30 hod.
20,30 hod.

Prítomní : /podľa prezenčnej listiny/
Neprítomní :

6+1
1

Rokovanie otvorila a viedla starostka obce, ktorá privítala prítomných a prehlásila
zasadanie za uznášania schopné. Prítomní súhlasili s predloženým návrhom programu
rokovania.
Program
1. Otvorenie
2. Voľba NK a overovateľov zápisnice
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8,9
4. Schválenie VZN obce na rok 2016
5. Rozpočet 2016-2018
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za overovateľov :

Návrhová komisia :

1. Valent Horník
2. Marián Madeja
1. Miroslav Zakopjan
2. Radoslav Zakopjan

 k bodu 3 programu :
V tomto bode bol prečítaný návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.8.
Išlo o presun výdavkov z funkčnej klasifikácie CVČ vo výške 1 300 €, ŠkJ vo výške
1000 €, ŠkK vo výške 720 € a ZŠ 3 500 € na funkčnú klasifikáciu MŠ mzdy vo výške
6300 €, MŠ tovary vo výške 220 €. Z funkčnej klasifikácie Splátka úrokov vo výške 300 €
na funkčnú klasifikáciu Obec – tovary vo výške 300 €.
Taktiež išlo o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to
v príjmoch na položke výnosy dane z príjmov vo výške 6 100 €, daň za tovary 100 €,
príjem z vlastníctva majetku 200 €, administratívne poplatky 700 €, iné nedaňové príjmy

2 700 € a vo výdavkoch na položke MŠ - odvody 2 700 €, vysielacie služby 40 €, kultúrne
služby 40 €, verejné osvetlenie 600 €, nakladanie s odpadmi 2 100 €, regenerácia centra
2070 €, obec mzdy 920 €, odvody 630 € a tovary a služby 700 €. Tu ich požiadala ešte
o navýšenie rozpočtu na Ochranu pred požiarmi vo výške 200 €, ktoré budú použité na
občerstvenie pri príležitosti odovzdania auta a navýšenie rozpočtu na reprezentačné vo
výške 600 €, ktoré bude použité na úhradu dodatočných nákladov spojených s oslavou
MDD vo výške 500 € a Mikuláš vo výške 100 €. Tieto výdavky budú kryté z vrátky za
členský príspevok MAS. Poslanci so zmenou rozpočtu jednohlasne súhlasili /6 ZA/
a prijali uznesenie. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej ich v tomto bode informovala s vykonanou zmenou rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 9. Išlo o povolené prekročenie výdavkov na položke Rodina- HN vo výške
600 €, MŠ mzdy vo výške 109 € a povolené prekročenie príjmov na položke dotácie vo
výške 709 € a taktiež krátenie príjmov dotácie ZŠ vo výške 391 € a krátenie výdavkov ZŠ
vo výške 391 €. Poslanci túto zmenu rozpočtu vzali na vedomie /6 ZA/ a bolo prijaté
uznesenie. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9 tvorí prílohu zápisnice.
 k bodu4 programu :
V tomto bode bolo prerokované:
- Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tvarožná.
Starostka ich oboznámila s potrebou určenia sadzby poplatku za
kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Po krátkej
diskusii poslanci súhlasili s navrhnutou sadzbou 0,040 €/kg. Taktiež
navrhli zvýšiť sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň zo sumy
0,0274 € na 0,0329 €.
Ďalej navrhli zmenu hodnoty pozemku v §4 písm.d) zo sumy 0,1878 €
a 0,055 € na jednotnú hodnotu 0,20 €.
Taktiež navrhli zvýšenie sadzby dane pre lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy z 0,35% na 1% a zníženie sadzby za ostatné plochy
v extraviláne na 0,05%.
VZN bolo po navrhnutých zmenách jednohlasne schválené (6 ZA) a bolo
prijaté uznesenie.
- Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy materskej školy, školskej jedálne a školského klubu so sídlom na
území obce Tvarožná. Po krátkej diskusii bolo VZN jednohlasne
schválené (6 ZA) a bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 5 programu :
V tomto bode prečítala starostka obce návrh Rozpočtu na rok 2016-2018.
Poslanci po otázkach, týkajúcich sa rozpočtu na rok 2016, na ktoré im odpovedala
starostka obce a účtovníčka tento rozpočet jednohlasne schválili (5 ZA) a bolo
prijaté uznesenie. Návrh rozpočtu na roky 2017-2018 bol prerokovaný
a vzatý na vedomie.
 k bodu 6 programu:
Starostka obce požiadala poslancov o schválenie spôsobu predaja obecného pozemku časť
parc. č. KNC 1752/1 ostatná plocha na základe žiadosti Ladislava Madeju, bytom
Tvarožná 95. Uvedenú časť pozemku je potrebné určiť geometrickým plánom. Táto časť

pozemku je oplotená a tvorí jeden celok s užívaním domu súp.č. 95, postaveného na parc.
č. 1728/2 ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Z toho dôvodu poslanci jednohlasne schválili
(5 ZA) predaj pozemku na základe § 9 a ods.8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb.z. – prevod
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Bolo prijaté uznesenie.
Ďalej ich požiadala o schválenie spôsobu predaja obecného pozemku parc. č. KNC 688/20
ostatná plocha o výmere 187 m2, určená GP č. 34629114-48/15, vyhotovenom Antónom
Vrábelom, na základe žiadosti Petra Mlaku a manželky Justíny, rod. Kellnerovej, bytom
Tvarožná 62. Táto parcela je oplotená a tvorí jeden celok s užívaním domu súp.č. 62,
postaveného na parc. č. 711/4, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Z toho dôvodu poslanci
jednohlasne schválili (5 ZA) predaj pozemku na základe § 9 a ods.8 písm. e zákona č.
138/1991 Zb.z. – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Bolo prijaté
uznesenie.
 k bodu 7 programu:
V tomto bode ich informovala s členským príspevkom pre OZ MAS Spiš, ktoré bude
v roku 2016 vo výške 350 €.
Ďalej ich požiadal o súhlas uverejňovania článkov do novín Naša obec, ktoré vydávajú
obyvatelia obce Vrbov. Informovala ich, že noviny vychádzajú štvrťročne a náklady obce
by predstavovali výšku 320 € (0,40 €/ks * 200 ks * 4x ročne). Poslanci navrhli, aby to
skúsila a po roku sa ukáže, či občania o tieto noviny majú záujem.
Poslanca Zakopjana R. zaujímalo ako to je s ťažbou dreva. Starostka mu oznámila, že
vyhlásila výberové konanie na lesníka, takže plánuje od Januára 2016 prijať nového
lesníka. Oznámila im že má okolo 20 žiadosti.

 k bodu 8 programu:
V tomto bode prečítala zapisovateľka p. Pirhalová návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne
prijatý.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila toto zasadanie.
Zapísala : L. Pirhalová

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce
Overovatelia:
1. ---------------2. -----------------

UZNESENIE
Zo šiesteho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej , konaného dňa 9.12.2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :
22/2015 – s c h v a ľ u j e Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

23/2015 – b e r i e n a v e d o m i e Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

24/2015 – s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzne nariadenie obce Tvarožná č. 1/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Tvarožná

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

25/2015 – s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzne nariadenie obce Tvarožná č. 2/2016 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy, školskej jedálne a školského
klubu so sídlom na území obce Tvarožná.

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

26/2015 – s c h v a ľ u j e Rozpočet obce Tvarožná na rok 2016
- b e r i e n a v e d o m i e Rozpočet obce Tvarožná na rok 2017-2018

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

27/2015 – s ú h l a s i so spôsobom predaja obecného pozemku časť parc. č. KNC 1752/1
ostatná plocha pre žiadateľa Ladislava Madeju, bytom Tvarožná 95 na základe
§ 9 a ods.8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb.z. – prevod majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

28/2015 – s ú h l a s i so spôsobom predaja obecného pozemku parc. č. KNC 688/20 ostatná
plocha o výmere 187 m2, určená GP č. 34629114-48/15, vyhotovenom Antónom
Vrábelom, pre žiadateľa Petra Mlaku a manželku Justínu Mlakovu, bytom
Tvarožná 62, na základe § 9a ods.8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb.z. – prevod
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

