Obecný úrad v

T v a r o ž n e j , okr. Kežmarok, 059 71.
V Tvarožnej, dňa 26.3.2019

ZÁPISNICA
zo štvrtého zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 26.3.2019
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

18,30 hod.
20.00 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. Prenájom pozemku pre Sebastiána Mazureka a Pavla Mazureka – schválenie
spôsobu prenájmu pozemku
4. Záver.

Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za overovateľov zápisnice boli určení Radoslav Zakopjan a Miroslav Zakopjan.
Do návrhovej komisie boli zvolení : Peter Madeja a Ján Horoba
 k bodu 3 programu :
V tomto bode starostka oboznámila poslancov s dôvodom, prečo zvolala zasadanie obecného
zastupiteľstva. Predniesla žiadosť rodiny Mazurekovej prevádzkujúcej pohrebné služby
v obci a širokom okolí - o prenájom objektu, resp. pozemku na území obce, kde by mohli byť
umiestnené chladiace boxy pre uloženie tiel.
Zástupcovia rodiny boli na rokovaní prítomní. Ako uviedla pani Mazureková, svoju situáciu
žiadali riešiť týmto zasadaním z dôvodu, že dostali výpoveď z domu smútku v obci Veľká
Lomnica, kde prevádzkujú 4 ks boxov. Obec Veľká Lomnica začala s rekonštrukciou domu
smútku a dala firme mesačnú výpoveď. Keďže zatiaľ iné riešenie na uloženie boxov nenašli
a všetci členovia rodiny majú trvalý pobyt v Tvarožnej, chceli by sa tu natrvalo usadiť, chceli
by aj boxy umiestniť v obci. Vyhliadli si na to niekoľko lokalít: garáž za obecným úradom,
ktorá by rozmermi vyhovovala, pozemok pri ČOV z dôvodu blízkosti inžinierskych sietí
alebo nejaký iný pozemok, ktorý by im obec mohla dlhodobo prenajať, resp. odpredať. Po
prednesení žiadosti rodiny Mazurekovej sa rozprúdila široká diskusia. Poslanci si
uvedomovali, že činnosť, ktorú rodina Mazurekových vykonáva je nesmierne potrebná, ale

napriek tomu zamietli možnosť prenajatia garáže za obecným úradom, z dôvodu, že sa
nachádza priamo v centre obce, kde sa v tejto časti môže začať neskôr výstavba rodinných
domov a asi by nebolo vhodné, ani občanmi pochopené, že by tam boli umiestnené chladiace
boxy pre potreby pohrebníctva. Pozemok pri ČOV je zase v čase dažďov ťažko prístupný
a obec tam má iný zámer využitia týchto pozemkov, ktorý by sa nezhodoval s ich zámerom.
Skonštatovali, že najlepším riešením pre umiestnenie takého zariadenia by bolo na obecnom
cintoríne. Tam by to ani občanom nevadilo, je tam elektrika, voda zo studne. Jediný problém
je neexistujúca kanalizácia. Keďže pán Mazurek aj vykonáva odborný dozor nad cintorínom
v Tvarožnej, tak zariadenia by sa využívali aj pre obec. Problém je prístupová komunikácia.
Cesta je už v majetku obce, aj keď je zemná, ale obce ju chce postupne spevniť z dôvodu, aby
ju mohli využívať aj osobné autá. Miroslav Zakopjan uviedol, že ju využíva aj jeho firma a ak
obec zaplatí zemné práce, on zabezpečí makadam a spoločným úsilím by sa cesta mohla
spevniť. Po krátkej diskusii s rodinou Mazurkovou bolo prijaté toto riešenie a poslanci
zaviazali starostku obce , aby spolu s projektantom a rodinou Mazurkovou našli pozemok cca
100 m2, ktorý by sa zatiaľ rodine Mazurkovej dlhodobo prenajal a vyhovoval by na
výstavbu chladiacich boxov.
Poslanci toto jednohlasne schválili 7 ZA- (V.Horník, J. Horoba, J. Kellner, P. Madeja, M.
Šugareková, M. Zakopjan , R. Zakopjan ). Bolo prijaté uznesenie.
Starostka prečítala návrh uznesenia, ktoré bolo schválené.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila toto zasadanie.

Zapísala : Ing. Dagmar Mathiová
V Tvarožnej, dňa 26.03.2019

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

UZNESENIE
zo štvrtého o zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej , konaného dňa 26. 3.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :

13/2019 - s c h v a ľ u j e spôsob prenájmu časti obecného pozemku o výmere 100 m2
v k.ú. Tvarožná parc. č. KNC 1333/6 o výmere 603 m2 zastavané plochy a nádvoria,
zapísanej na LV 1285 , Sebastiánovi Mazurekovi a Pavlovi Mazurekovi obaja bytom
Tvarožná 130 na základe zákona 138/1991 Zb. - § 9a, ods.9, písm.c – z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Tento prenájom bude zverejnený v zmysle § 9a, ods. 8,
písm. c) zákona 138/1991 Zb. na verejnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce.

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

