OBEC – Obecný úrad - TVAROŽNÁ , Tvarožná 27, 059 71.
ZÁPISNICA
z tretieho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 13.3.2019
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,00 hod.
19,00 hod.

Prítomní : /podľa prezenčnej listiny/
Neprítomní :

6+1
1

Rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Dagmar Mathiová, ktorá privítala
prítomných na zasadaní OZ.
Starostka obce vyhlásila, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa
a oznámila to prítomným.
Starostka obce Ing. Dagmar Mathiová predložila návrh programu rokovania.
Program :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2019
4. Určenie spôsobu prenájmu pozemku – Ing. Jozef Rabianský
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh uznesenia
8. Záver.
Na návrh starostky bol program v bode č. 4 - Určenie spôsobu prenájmu pozemku
doplnený o 1 žiadosť a to : - Valent Horník a manž. Mária, Tvarožná 182
Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za overovateľov zápisnice boli určení Ján Horoba a Marcela Šugareková
Do návrhovej komisie boli zvolení : Juraj Kellner a Peter Madeja
 k bodu 3 programu :
V tomto bode oboznámila starostka obce prítomných s potrebou schválenia Zmeny rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 1, z dôvodu rozpočtovania položiek na vedľajšej činnosti.
V tomto bude vystúpil lesník obce p. Bekeš s analýzou činnosti v obecných lesoch, konkrétne
ťažba, zalesňovanie, ochrana proti zveri a burine v roku 2018. Táto správa tvorí prílohu
zápisnice.
Poslanci po krátkej diskusii schválili zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2019
jednohlasne 6 ZA (V. Horník, J. Horoba, J. Kellner, P. Madeja, M. Šugareková, R. Zakopjan,)
a bolo prijaté uznesenie. Zmena rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.

- 2  k bodu 4 programu :
V tomto bode oboznámila starostka prítomných s potrebou schválenia spôsobu prenájmu
pozemkov. Ide o tieto žiadosti :
1/ Ing. Jozef Rabianský, bytom Tvarožná 94 požiadal o prenájom časti pozemku - parc.č.
KNE 5065 – lesný pozemok o výmere 100 m2. Tento pozemok chce žiadateľ využívať na
umiestnenie manipulačnej chatky bez základov a v budúcnosti včelnice.
Poslanci po krátkej diskusii jednohlasne 6 ZA (V. Horník, J. Horoba, J. Kellner, P. Madeja,
M. Šugareková, R. Zakopjan,) schválili spôsob prevodu na základe zákona 138/1991 Zb. –
§ 9a, ods.9, písm.c – z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bolo prijaté uznesenie. Tento
prevod bude zverejnený v zmysle § 9a, ods. 8, písm. c) zákona 138/1991 Zb. na verejnej
tabuli ako aj na internetovej stránke.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
2/ Valent Horník a manž. Mária Horníková, bytom Tvarožná 182, požiadali o prenájom časti
pozemku - parc.č. KNE 4978 – lesný pozemok o výmere 200 m2, kde 100 m2 chcú využívať
ako náhradu za pozemok, ktorý užíva obec pri ČOV a 100 m2 by chceli do prenájmu.
Tento pozemok chcú žiadatelia využívať na umiestnenie včelnice.
Poslanci po krátkej diskusii jednohlasne 6 ZA (V. Horník, J. Horoba, J. Kellner, P. Madeja,
M. Šugareková, R. Zakopjan,) schválili spôsob prevodu na základe zákona 138/1991 Zb. –
§ 9a, ods.9, písm.c – z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bolo prijaté uznesenie. Tento
prevod bude zverejnený v zmysle § 9a, ods. 8, písm. c) zákona 138/1991 Zb. na verejnej
tabuli ako aj na internetovej stránke.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 5 programu :
V tomto bode starostka obce poinformovala prítomných:
- o kontrole stavby „ Rekonštrukcia časti Tvarožnianskeho potoka, o tom ako dopadla a čo
treba ešte doriešiť v rámci kontroly.
- o tom, že je 5 rokov po ukončení „Rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice“ a teda sú ukončené
všetky kontroly a zasielanie monitorovacích správ.
- o plánovanej „Rekonštrukcii detského ihriska v centre obce Tvarožná“, na ktorú sme dostali
dotáciu z Úradu vlády vo výške 8700 €.
- o výstave o Ruskinovciach, ktorá sa bude konať niekedy v lete v Kežmarku.
- o odpadoch a ich dopade na finančnú situáciu obce. Táto téma priniesla siahodlhú diskusiu,
o tom ako riešiť odpad v obci, hlavne vývoz veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú
neustále plné a keďže ceny za skládkovanie stúpli a budú stúpať nahor, ďalej o tvorbe
odpadu nielen občanmi obce, ale aj dovozom odpadu obyvateľmi z iných obcí, čím stúpajú
náklady len našej obci.V rámci diskusie sa zaoberali aj separovaným zberom. Poslanci
riešili aj možnosť vybudovania zberného dvora v obci.
 k bodu 6 programu :
V tomto bode nikto nevystúpil.
 k bodu7 programu :
Zapisovateľka prečítala návrh uznesenia, ktoré bolo schválené.
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Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila toto zasadanie.

Zapísala : Mgr. M. Rabianská

V Tvarožnej, dňa 15.3.2019

----------------------------Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

Overovatelia :
1. --------------------2. ---------------------

UZNESENIE
z tretieho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej, konaného dňa 13.3.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :
10/2019 - s c h v a ľ u j e Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019.

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

11/2019 - s c h v a ľ u j e spôsob prevodu – prenájom časti obecného pozemku parc.č.
KNE 5065 v k.ú. Tvarožná o výmere 100 m2 Ing. Jozefovi Rabianskému, bytom Tvarožná
94 na základe zákona 138/1991 Zb. - § 9a, ods.9, písm.c – z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Tento prevod bude zverejnený v zmysle § 9a, ods. 8, písm. c) zákona 138/1991 Zb. na
verejnej tabuli ako aj na internetovej stránke.

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

12/2019 - s c h v a ľ u j e spôsob prevodu – prenájom časti obecného pozemku parc.č.
KNE 4978 v k.ú. Tvarožná o výmere 200 m2 Valentovi Horníkovi a manž. Márii Horníkovej,
obaja bytom Tvarožná 182 na základe zákona 138/1991 Zb. - § 9a, ods.9, písm.c – z
dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tento prevod bude zverejnený v zmysle § 9a, ods. 8,
písm. c) zákona 138/1991 Zb. na verejnej tabuli ako aj na internetovej stránke.

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

