OBEC – Obecný úrad - TVAROŽNÁ , Tvarožná 27, 059 71.
ZÁPISNICA
z pätnásteho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 14.3.2018
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,30 hod.
19,30 hod.

Prítomní : /podľa prezenčnej listiny/
Neprítomní :

7+1
0

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. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie VZN č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tvarožná.
4. Schválenie zámeny a odpredaja pozemkov – Peter Mláka a manž. Justína,
Tvarožná 62
5. Schválenie odpredaja pozemku – Peter Ščurka, Tvarožná 183.
6. Určenie spôsobu odpredaja majetku – rodinný dom –Tekovské Lužany.
7. Určenie spôsobu odpredaja pozemku–Jozef Ščurka a manž. Mária,
Tvarožná 171.
8. Určenie spôsobu nájmu – Jozef Pikovský, Tvarožná 6
9. Schválenie predĺženia nájmu pozemku
- Ľubomír Tomčák, Tvarožná 66
- Peter Ščurka, Tvarožná 124
- Martin Dudek a manž. Alena, Tvarožná 84
10. Oznámenie o schválenom projekte a podaných projektoch.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh uznesenia
14. Záver.
Na návrh starostky bol program v bode č. 7 doplnený o 2 žiadosti a to :
1. Určenie spôsobu predaja a zámeny majetku
- Tomáš Fudaly a manž. Ľudmila, Tvarožná 2
- Štefan Fudaly a manž. Gabriela, Tvarožná 4
- Miroslav Hriňák a manž. Veronika, Tvarožná 175
a v bode č. 11 - Rôzne doplnený tiež o 1 bod :
1. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1

- 2 Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za overovateľov zápisnice boli určení Valent Horník a Marián Madeja
Do návrhovej komisie boli zvolení : Mgr. Marek Ščurka, Peter Madeja
 k bodu 3 programu :
V tomto bode prečítala starostka obce návrh VZN č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu detí
do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tvarožná. V našej obci je zápis určený na
deň 5.4.2018 v čase od 13,00-16,00 hod.
Poslanci OZ sa na tomto VZN č. 3/2018 uzniesli - jednohlasne - 5 ZA (V . Horník, M.
Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, R. Zakopjan). VZN č. 3/2018 tvorí prílohu zápisnice.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 4 programu :
Starostka obce oboznámila prítomných s potrebou schválenia zámeny pozemku Petra Mlaku a
manž. Justíny, obaja bytom Tvarožná 62, ide o zámenu časti pozemku parc.č. KNC 75 o
výmere 8 m2, vedeného na LV 7, ktorého sú žiadatelia vlastníkmi za časť pozemku vo
vlastníctve obce odčleneného z parc.č. KNC 6591/1, vedenej na LV 500 podľa GP č.
269/2016, vyhotoveného firmou Zebeka Spišská Belá, dňa 20.3.2017. Uvedeným pozemkom
– dielom č. 3 vznikne novovytvorená parc.č. 6591/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
36 m2, ktorá bude vo vlastníctve Petra a Justíny Mlákových.
8 m2 parc.č. KNC 6591/3 zamieňa obec, ako recipročnú náhradu za 8 m2 parc.č. KNC 75
(LV7) a 28 m2 parc.č. KNC 6591/3 zamieňa odplatne za cenu, ako keby to zamieňajúci
kupoval, t.j. 28 m2 x 0,70 €/m2 = 19,60 €.
Spôsob prevodu bol schválený dňa 1.6.2017 na základe zákona 138/1991 Zb. - §9a, ods.8,
písm. e – z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bolo prijaté uznesenie č. 9/2017. Tento
prevod bol zverejnený v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. na úradnej tabuli
ako aj na internetovej stránke obce. Poslanci jednohlasne 6 ZA (V. Horník, M. Madeja, P.
Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan) túto zámenu schválili a bolo prijaté
uznesenie.
 k bodu 5 programu :
V tomto bode oboznámila starostka obce prítomných s potrebou schválenia predaja časti
pozemku parc.č. KNC 694/15 – ostatná plocha o výmere 34 m2, odčleneného podľa GP č.
17/2015, vyhotoveného Ing. Vladimírom Kupčom, Kežmarok Tatranská 45 dňa 16.2.2015.
Uvedený pozemok je odčlenený od pozemku parc.č. KNC 694/10 – ostatná plocha o výmere
88 m2 dielom č. 4 , ktorá je vo vlastníctve obce Tvarožná, zapísaná na LV 1732 v podiele 1/2
k celku. Uvedený pozemok sa odpredáva pre Petra Ščurku, bytom Tvarožná 183 v podiele 1/1
k celku v celkovej sume 11,90 €. Tento pozemok žiadateľ využíva ako prístupovu cestu, ktorú
si a vlastné náklady upravil spolu so susedou Valériou Michaľákovou, ktorej polovica tohto
pozemku už bola obcou odpredaná. Spôsob prevodu bol schválený dňa 1.6.2017 na základe
zákona 138/1991 Zb. - §9a, ods.8, písm. e – z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bolo
prijaté uznesenie č. 8/2017. Tento prevod bol zverejnený v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e)
zákona 138/1991 Zb. na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce.
Poslanci jednohlasne 6 ZA (V. Horník, M. Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R.
Zakopjan) schválili predaj pozemku. Bolo prijaté uznesenie.

- 3  k bodu 6 programu :
V tomto bode oboznámila starostka prítomných s potrebou riešenia neustálych problémov
s rodinným domom v Tekovských Lužanoch, ktorý má v prenájme rodina Mišarikových.
Oznámila poslancom, že je vypracovaný znalecký posudok znalcom Ing. Jurajom Gričom,
Levice, Palárikova 12. Poslanci sa po dlhšej diskusii zhodli, že najlepším riešením by bolo
tento rodinný dom spolu s pozemkom pod domom a nádvorím nájomcom predať, keďže oň
prejavili záujem. Ostatné pozemky, by si obec ponechala. Jedná sa o predaj rodinného domu
v Tekovských Lužanoch súpisné číslo 313, postavený na parc.č. 35 a 36, ako aj predaj
pozemkov : parc.č. 35 o výmere 72 m2 - zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 36 o výmere 72
m2 - zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 37 – o výmere 36 m2 - zastavané plochy a nádvoria,
parc.č. 38 o výmere 47 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 39 o výmere 205 m2 zastavané plochy a nádvoria , v k.ú. Tekovské Lužany vo vlastníctve obce Tvarožná podľa
LV č. 275 v celkovej výmere 432 m2 pre Františka Mišarika,bytom Tekovské Lužany, ul.
SNP 313/7. Predajná cena nehnuteľností by bola určená podľa znaleckého posudku vo výške
5 233,07 €. Keďže je potrebné schváliť spôsob predaja poslanci sa po krátkej diskusii
jednohlasne 7 ZA (R. Bednár, V. Horník, M. Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R.
Zakopjan) schválili spôsob prevodu na základe zákona 138/1991 Zb. - § 9a, ods.8, písm. e – z
dôvodu hodného osobitného zreteľa a bolo prijaté uznesenie. Tento prevod bude zverejnený v
zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. na úradnej tabuli obce ako aj na
internetovej stránke.
 k bodu 7 programu :
V tomto bode oboznámila starostka prítomných so žiadosťami o predaj a zámenu pozemkov,
kde je potrebné schváliť spôsob predaja ide o tieto žiadosti :
- Jozef Ščurka a manž. Mária, bytom Tvarožná 171 požiadali o kúpu pozemkov - parc.č.
KNC 718/1- záhrady o výmere 38 m2 a parc.č. KNC 720- záhrady o výmere 154 m2. Tieto
pozemky si chcú žiadatelia vysporiadať z dôvodu, že ich užívajú už 30 rokov. Poslanci po
krátkej diskusii jednohlasne 6 ZA (V. Horník, M. Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, M.
Zakopjan, R. Zakopjan) schválili spôsob prevodu na základe zákona 138/1991 Zb. - § 9a,
ods.8, písm. e – z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bolo prijaté uznesenie. Tento prevod
bude zverejnený v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. na úradnej tabuli obce
ako aj na internetovej stránke.
- Tomáš Fudaly a manž. Ľudmila, bytom Tvarožná 2 požiadali o odkúpenie časti pozemku vo
vlastníctve obce parc.č. KNC 6590/1- zastavané plochy o výmere 15 m2, vedeného na LV
500 odčleneného podľa GP č. 273/2017, vyhotoveného firmou Zebeka Spišská Belá, Zimná
464/66 dňa 24.1.2018 . Vznikne novovytvorená parc.č. 6590/11- zastavané plochy o výmere
15 m2. Tieto pozemky si chcú žiadatelia vysporiadať z dôvodu, že ich užívajú a majú ich
oplotené.
Poslanci po dlhšej diskusii jednohlasne 7 ZA (R. Bednár, V. Horník, M. Madeja, P. Madeja,
M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan) schválili spôsob prevodu na základe zákona 138/1991
Zb. - §9a, ods.8, písm. e – z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bolo prijaté uznesenie.
Tento prevod bude zverejnený v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. na
verejnej tabuli ako aj na internetovej stránke.
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- Štefan Fudaly a manž. Gabriela, bytom Tvarožná 4 požiadali o zámenu pozemkov podľa
GP č. 13/2018, vyhotoveného firmou Zebeka Spišská Belá, Zimná 464/66 dňa 30.1.2018.
Ide o zámenu 8 m2 z vlastníctva žiadateľov, ktoré užíva obec (parc.č. KNC 303/4 o výmere 6
m2 a 306/4 o výmere 2 m2) sa recipročne zámení za 8 m2 z parc.č. KNC 6590/1 a ostatný
rozdiel vo výmere parciel (parc.č. KNC 6590/13 a KNC 6590/12) sa zamení odplatne tak, ako
keby to žiadateľ kupoval : 101 m2 (parc. 6590/13 - 85 m2 a parc. 6590/2 – 16 m2 t.j. spolu
101 m2) mínus 8 m2 (parc. 303/4 – 6 m2 + parc. 306/4 – 2 m2 t.j. spolu 8 m2) = 93 m2 x
0,70 €/m2 = 65,10 €. Poslanci po dlhšej diskusii jednohlasne 7 ZA (R. Bednár, V. Horník, M.
Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan) schválili spôsob prevodu na
základe zákona 138/1991 Zb. - §9a, ods.8, písm. e – z dôvodu hodného osobitného zreteľa a
bolo prijaté uznesenie. Tento prevod bude zverejnený v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona
138/1991 Zb. na verejnej tabuli ako aj na internetovej stránke.
- Miroslav Hriňák a manž. Veronika, bytom Tvarožná 175 požiadali o kúpu pozemku parc.č.
KNC 694/6 o výmere 143 m2. Tento pozemok si chcú žiadatelia vysporiadať z dôvodu, že ho
užívajú a majú ho oplotený. Poslanci po krátkej diskusii jednohlasne 7 ZA (R. Bednár, V.
Horník, M. Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan) schválili spôsob
prevodu na základe zákona 138/1991 Zb. - § 9a, ods.8, písm. e – z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a bolo prijaté uznesenie. Tento prevod bude zverejnený v zmysle § 9a, ods.
8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. na úradnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke.
 k bodu 8 programu :
V tomto bode oboznámila starostka prítomných so žiadosťou Jozef Pikovského Tvarožná 6
o prenájom časti pozemku parc.č. KNC 6590/1- zastavané plochy o výmere 60 m2 v k.ú.
Tvarožná, kde je potrebné schváliť spôsob prenájmu pozemku. Tento pozemok chce žiadateľ
využívať ako parkovisko.
Poslanci po krátkej diskusii jednohlasne 7 ZA (R. Bednár, V. Horník, M. Madeja, P. Madeja,
M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan) schválili spôsob prenájmu 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. e) zákona 138/1991 Zb.
na úradnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke.
 k bodu 9 programu :
V tomto bode oboznámila starostka prítomných s potrebou prejednania predĺženia nájmov
pozemkov, ktoré boli schválené v roku 2005 a 2008 na dobu 10 rokov a nájomníci majú
naďalej záujem tieto pozemky užívať.
Ide o týchto žiadateľov :
- Peter Ščurka, bytom Tvarožná 124 – predĺženie nájmu časti pozemku parc.č. KNC 6590/1
o výmere 64 m2 za sumu 0,10 m2 x 64 m2 t.j. 6,40 €/ ročne. Tento pozemok nájomca
využíva ako parkovisko pred Penziónom Andrišov dom. Poslanci po krátkej diskusii
jednohlasne 7 ZA (R. Bednár, V. Horník, M. Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R.
Zakopjan) súhlasili s predĺžením nájmu na dobu neurčitú. Bolo prijaté uznesenie. Tento
nájomný vzťah sa porieši dodatkom k už existujúcej nájomnej zmluve.
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- Ľubomír Tomčák, bytom Tvarožná 66 – predĺženie nájmu časti pozemku parc.č. KNC
6592/1 o výmere 36 m2 za sumu 0,10 € x 36 m2 t.j. 3,60 €/ ročne. Tento pozemok nájomca
využíva ako parkovisko pred rodinným domom. Poslanci po krátkej diskusii jednohlasne 7
ZA (R. Bednár, V. Horník, M. Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan)
súhlasili s predĺžením nájmu na dobu neurčitú. Bolo prijaté uznesenie. Tento nájomný vzťah
sa porieši dodatkom k už existujúcej nájomnej zmluve.
- Martin Dudek a manž. Alena, bytom Tvarožná 84 – predĺženie nájmu časti pozemku
parc.č. KNC 6592/1 o výmere 26 m2 za sumu 0,10 €/m2 t.j. 0,86 €/ ročne. Tento pozemok
nájomca využíva ako vjazd do rodinného domu. Poslanci po krátkej diskusii jednohlasne
7 ZA (R. Bednár, V. Horník, M. Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan)
súhlasili s predĺžením nájmu na dobu neurčitú. Bolo prijaté uznesenie. Tento nájomný vzťah
sa porieši dodatkom k už existujúcej nájomnej zmluve.
 k bodu 10 programu :
V tomto bode starostka obce podala informáciu o schválenom projekte na Rekonštrukciu
časti oporných múrov Tvarožnianskeho potoka v dĺžke asi 120 m2.
Ďalej informovala o tom, že obci boli poskytnuté finančné prostriedky na vybudovanie časti
Kamerového systému v obci Tvarožná a je možne znova požiadať o finančné prostriedky na
tento projekt, nakoľko vyšla výzva z Ministerstva financií a mohol by sa urobiť komplet
kamerový systém v celej obci.
Ďalej informovala prítomných o podaní projektu na Detské ihrisko v Areáli oddychu, nakoľko
to pôvodné nevyhovuje bezpečnostným opatreniam.
Projekt Cesta a chodník na IBV – nie je doposiaľ posúdený.
 k bodu 11 programu :
V tomto bode oboznámila starostka obce prítomných s potrebou schválenia Zmeny rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 1, kde sa jedná len o presun finančných prostriedkov
z kapitálových výdavkov na bežné výdavky na kapitole MŠ Tvarožná v celkovej sume
6391 €. Túto zmenu poslanci po krátkej diskusii schválili jednohlasne 6 ZA (V. Horník, M.
Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo prijaté uznesenie.
Ďalej v tomto bode ďalej starostka obce oznámila prítomným, že v roku 2018 obec oslávi
750. výročie prvej písomnej zmienky o obci Tvarožná. Navrhla poslancom, aby sa urobila
oslava tejto udalosti. Poslanci o takejto možnosti diskutovali a zhodli sa na tom, aby sa
urobila menšia oslava, niekedy cez víkend a aby sa táto oslava niesla v duchu týchto
historických udalosti a teda je potrebné k tomu vybrať aj vhodný program.
 k bodu 12 programu :
V tomto bode nikto nevystúpil.
 k bodu13 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 20.3.2018

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

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

UZNESENIE
z pätnásteho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej, konaného dňa 14.3.2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :
1/2018 - s a

uznáša na:

VZN č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tvarožná.

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

2/2018 - s ú h l a s í so zámenou časti pozemku parc.č. KNC 75 o výmere 8 m2, vedeného
na LV 7, ktorého sú žiadatelia Peter a Justína Mlákovci vlastníkmi pre obec Tvarožná za časť
pozemku vo vlastníctve obce pre parc.č. KNC 6591/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
36 m2. Uvedený pozemok bol odčlenený ako diel 3 podľa GP č. 269/2016, vyhotoveného
firmou Zebeka Spišská Belá, dňa 20.3.2017 z parc.č. KNC 6591/1, vedenom na LV 500.
8 m2 parc.č. KNC 6591/3 zamieňa obec, ako recipročnú náhradu za 8 m2 parc.č. KNC 75
(LV7) a 28 m2 parc.č. KNC 6591/3 zamieňa odplatne za cenu ako keby to zamieňajúci
kupoval, t.j. 28 m2 x 0,70 €/m2 = 19,60 €.
Poslanci z celkového počtu 6 prítomných jednohlasne 6 ZA (V. Horník, M. Madeja,
P.Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan) túto zámenu schválili.
Spôsob prevodu bol schválený dňa 1.6.2017 na základe zákona 138/1991 Zb. - §9a, ods.8,
písm. e – z dôvodu hodného osobitného zreteľa zreteľa (majetko-právne sa vysporiadali
pozemky takto užívané niekoľko desaťročí, časť pozemkov vo vlastníctve obce mala
oplotené rodina Mlakova pri rodičovskom dome Petra Mlaku, súp.číslo 118 a časť
pozemkov vo vlastníctve Petra Mlaku a maželky Justíny obec zastavala miestnou
komunikáciou). Bolo prijaté uznesenie č. 9/2017. Tento prevod bol zverejnený v zmysle § 9a,
ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce.

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce
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3/2018 - s ú h l a s í s predajom pozemku v obci Tvarožná, k.ú. Tvarožná, podľa GP
č. 17/2015, vyhotoveného Ing. Vladimírom Kupčom, Kežmarok Tatranská 45 dňa 16.2.2015
a to pozemok parc. číslo KNC 694/15 – ostatná plocha o výmere 34 m2, odčleneného od
pozemku KNC 694/10 – ostatná plocha – diel 4 – 34 m2, ktorá je vo vlastníctve Obce
Tvarožná, zapísaná na LV 1732 v podiele 1/2.
Uvedený pozemok – parc.č. 694/15 – ostatná plocha o výmere 34 m2 sa odpredáva pre Petra
Ščurku, Tvarožná 183 v podiele 1/2 k celku za kúpnu cenu 11,90 €. Poslanci z celkového
počtu 6 prítomných jednohlasne 6 ZA (V. Horník, M. Madeja, P.Madeja, M. Ščurka, M.
Zakopjan, R. Zakopjan) tento predaj schválili.
Spôsob prevodu bol schválený dňa 1.6.2017 na základe zákona 138/1991 Zb. - §9a, ods.8,
písm. e – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pozemok sa nachádza za rodinným domom
žiadateľa a využívajú ho spolu s vlastníkom druhej polovice pozemku ako spoločnú
prístupovú cestu k RD už najmenej 10 rokov. Po spracovaní ROEP sa zistil nesúlad
v skutočnom vlastníctve a užívaní pozemku, preto si užívateľ chce vlastníctvo pozemku
vysporiadať). Bolo prijaté uznesenie č. 8/2017. Tento prevod bol zverejnený v zmysle § 9a,
ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce.

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

4/2018 - s c h v a ľ u j e spôsob prevodu – predaja obecného majetku - rodinného domu
v Tekovských Lužanoch súpisné číslo 313, postavený na parc.č. 35 a 36,
a predaj pozemkov :
- parc.č. 35 o výmere 72 m2 - zastavané plochy a nádvoria,
- parc.č. 36 o výmere 72 m2 - zastavané plochy a nádvoria,
- parc.č. 37 – o výmere 36 m2 - zastavané plochy a nádvoria,
- parc.č. 38 o výmere 47 m2 - zastavané plochy a nádvoria
- parc.č. 39 o výmere 205 m2 - zastavané plochy a nádvoria,
v k.ú. Tekovské Lužany vo vlastníctve obce Tvarožná podľa LV č. 275 v celkovej výmere
432 m2 pre Františka Mišarika, bytom Tekovské Lužany, ul. SNP 313/7 na základe zákona
138/1991 Zb. - § 9a, ods. 8, písm. e – z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce
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5/2017 - s c h v a ľ u j e spôsob prevodu – predaja obecného pozemku parc.č. KNC 718/1
- záhrady o výmere 38 m2 a parc.č. KNC 720 - záhrady o výmere 154 m2 v k.ú. Tvarožná
Jozefovi Ščurkovi a manž. Márii, obaja bytom Tvarožná 171 na základe zákona 138/1991
Zb. - § 9a, ods. 8, písm. e – z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

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

6/2018 - s c h v a ľ u j e spôsob prevodu – predaja obecného pozemku parc.č. KNC 6590/1
- zastavané plochy o výmere 15 m2, v k.ú. Tvarožná, vedeného na LV 500, odčleneného
podľa GP č. 273/2017, vyhotoveného firmou Zebeka Spišská Belá, Zimná 464/66 dňa
24.1.2018, čím vznikne novovytvorená parc.č. 6590/11 – zastavané plochy o výmere 15 m2
Tomášovi Fudalymu a manž. Ľudmile, obaja bytom Tvarožná 2 na základe zákona 138/1991
Zb. - § 9a, ods. 8, písm. e – z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

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

7/2018 - s c h v a ľ u j e spôsob prevodu – zámeny pozemkov podľa GP č. 13/2018,
vyhotoveného firmou Zebeka Spišská Belá, Zimná 464/66 dňa 30.1.2018 a to parc.č. KNC
303/4 o výmere 6 m2, vedeného na LV 19 a 306/4 o výmere 2 m2, vedeného na LV 443,
ktorých sú žiadatelia Štefan a Gabriela Fudalyovci, bytom Tvarožná 4 vlastníkmi pre obec
Tvarožná za 8 m2 z parc.č. KNC 6590/1, vedeného na LV 500 a ostatný rozdiel vo výmere
vo výmere spolu 93 m2 z parc.č. KNC 6590/12 a KNC 6590/13, ktorých vlastníkmi je Obec
Tvarožná sa zamení odplatne za cenu 0,70 €/m2 t.j. spolu 65,10 €. Spôsob prevou bol
schválený na základe zákona 138/1991 Zb. - § 9a, ods. 8, písm. e – z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.

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

- 4 -

8/2018 - s c h v a ľ u j e spôsob prevodu – predaja obecného pozemku parc.č. KNC 694/6
o výmere 143 m2 v k.ú. Tvarožná Miroslavovi Hriňákovi a manž. Veronike, obaja bytom
Tvarožná 175 na základe zákona 138/1991 Zb. - § 9a, ods. 8, písm. e – z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.

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

9/2018 - s c h v a ľ u j e spôsob prevodu – prenájom časti obecného pozemku parc.č. KNC
6590/1 v k.ú. Tvarožná o výmere 60 m2 Jozefovi Pikovskému, bytom Tvarožná 6 na
základe zákona 138/1991 Zb. - § 9a, ods.9, písm.c– z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

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

10/2018 - s c h v a ľ u j e predĺženie nájmu časti obecného pozemku parc.č. KNC 6590/1
v k.ú. Tvarožná o výmere 64 m2 za sumu 0,10 €/ m2 t.j. 6,40 €/ ročne na dobu
neurčitú pre Petra Ščurku, bytom Tvarožná 124.

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce
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11/2018 - s c h v a ľ u j e predĺženie nájmu časti obecného pozemku parc.č. KNC 6592/1
v k.ú. Tvarožná o výmere 36 m2 za sumu 0,10 €/m2 t.j. 3,60 €/ ročne na dobu
neurčitú pre Ľubomíra Tomčáka, bytom Tvarožná 66 .

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

12/2018 - s c h v a ľ u j e predĺženie nájmu časti obecného pozemku parc.č. KNC 6592/1
v k.ú. Tvarožná o výmere 26 m2 za sumu 0,10 €/ m2 t.j. 2,60 €/ročne na dobu
neurčitú pre Martina Dudeka a manž. Alenu, obaja bytom Tvarožná 84 .

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

13/2018 - s c h v a ľ u j e Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018.

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

