OBEC – Obecný úrad - TVAROŽNÁ , Tvarožná 27, 059 71.

ZÁPISNICA
z siedmeho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 9.3.2016.
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,30 hod.
20.00 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. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. VZN o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka Základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tvarožná.
4. Zmena rozpočtu č.1.
5. Predaj a nájom pozemkov.
6. Rôzne.
7. Záver.

Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za overovateľov zápisnice boli určení Radoslav Zakopjan a Miroslav Zakopjan.
Do návrhovej komisie boli zvolení : Mgr. Marek Ščurka a Radoslav Bednár
 k bodu 3 programu :
V tomto bode predložila starostka obce návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí
do 1. ročníka Základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tvarožná.
Poslanci toto VZN jednohlasne schválili 6 ZA- (Bednár, Horník, Madeja P., Ščurka,
Zakopjan M., Zakopjan R.). Toto VZN tvorí prílohu zápisnice. Bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 4 programu :
V tomto bode bolo starostkou obce predložené rozpočtové opatrenie č. 1/2016, v ktorom išlo
o presun položiek v rámci dotácii pre ZŠ a MŠ, ktoré boli poskytnuté a to zníženie, alebo
zvýšenie položiek, preto bolo potrebné túto zmenu, len prerokovať a zobrať na vedomie.
Poslanci tento úkon vykonali a jednohlasne 6 ZA - (Bednár, Horník, Madeja P., Ščurka,
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Zakopjan M., Zakopjan R.) túto zmenu rozpočtu zobrali na vedomie. Rozpočtové opatrenie č.
1/2016 tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej v tomto bode bola predložená ďalšia zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2,
ktorá sa týkala :
- v prvej časti išlo o navýšenie rozpočtu o sumu 1.114 € na položke sála Ocú – nákup stoličiek
a materiálu a služieb na opravu,
- v ďalšej časti išlo o navýšenie rozpočtu o sumu 1.000 € na nákup stoličiek a výrobu stolov
do Hasičskej zbrojnice
- tretiu časť zmeny rozpočtu tvorilo navýšenie rozpočtu na položke cintorín v celkovej sume
445 € - na opravu svietidla na cintorín, ktoré bolo rozbité vandalmi.
Všetky tieto výdavkové položky boli presunuté z príjmovej položky - príjem z dobropisov.
Poslanci po podrobnom vysvetlení jednotlivých položiek túto zmenu jednohlasne 6 ZA(Bednár, Horník, Madeja P., Ščurka, Zakopjan M., Zakopjan R.) schválili a prijali uznesenie.
Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 tvorí prílohu zápisnice.
 k bodu 5 programu :
V tomto bode predložila starostka obce žiadosť p. Jozefa a Petra Kellnera, Tvarožná 3
o predaj časti pozemku p.č. 310/1 o výmere 119 m2 a časti pozemku p.č. 6590/1 o výmere
161 m2 z dôvodu, že tento pozemok využíva ako záhradu a chce si tieto pozemky s obcou
vysporiadať. Poslanci po krátkej diskusii schválili jednohlasne 6 ZA (Bednár, Horník, Madeja
P., Ščurka, Zakopjan M., Zakopjan R.) - spôsob prevodu týchto pozemkov na základe zákona
138/1991 Zb. z. - § 9a, ods.8, písm.e - z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bolo prijaté
uznesenie.
Ďalšou žiadosťou je žiadosť p. Ladislava Madeju, Tvarožná 95 o predaj časti pozemku p.č.
1752/1 o výmere 418 m2, ktorý využíva ako záhradu. Poslanci po krátkej diskusii schválili
jednohlasne 6 ZA (Bednár, Horník, Madeja P., Ščurka, Zakopjan M., Zakopjan R.) - spôsob
prevodu na základe zákona 138/1991 Zb. z. - § 9a, ods.8, písm.e - z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a bolo prijaté uznesenie.
Poslednou žiadosťou je žiadosť p. Valérie Michalákovej, Tvarožná 52 o predaj časti
pozemku p.č. 694/11 o výmere 133 m2, časti pozemku p.č. 688/2 o výmere 132 m2 a časti
pozemku p.č. 694/10 o výmere 45 m2. Tieto pozemky využívajú ako prístupovú cestu k ich
rodinnému domu, ktorú si na vlastné náklady urobili. Poslanci po krátkej diskusii schválili
jednohlasne 6 ZA (Bednár, Horník, Madeja P., Ščurka, Zakopjan M., Zakopjan R.) - spôsob
prevodu na základe zákona 138/1991 Zb. z. - § 9a, ods.8, písm.e – z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 6 programu :
V tomto bode oboznámila starostka obce prítomných s momentálnymi aktivitami v obci a to ,
že projekt na zateplenie budovy ZŠ neprešiel, ale koncom roka 2015 sme dostali finančné
prostriedky na opravu strechy vo výške 25.000 EUR, za ktoré firma Peter Jerdonek, Tvarožná
201 strechu urobila,, na opravu strechy prispela danej firme aj Evanjelická cirkev Kežmarok
na opravu ich časti strechy.
Ďalej starostka oznámila poslancom, že obec dostala z Úradu vlády prostriedky na opravu ZŠ
vo výške 100.000 EUR, ktoré by sa mohli použiť na opravu fasáda, odvodnenia budovy ako
aj opravu stropov a opravy interiéru podľa potreby a na čo budú postačovať financie.
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Napokon poinformovala prítomných, že bol podaný projekt cez rozvoj vidieka na
vybudovanie cesty a chodníka na novej IBV asi v celkovej sume 70.000 EUR zatiaľ nevie, či
tento projekt prejde.
V ďalšej časti oboznámila poslancov so zámerom riešiť vysporiadanie cesty k novým
stavebným pozemkom v časti za p. Mozdenom, ktoré si vybavuje p. Pavol Gura, kde by bola
potreba odkúpiť nejaké pozemky, poslanci sa po dlhšej diskusii dohodli, že nech si túto
prístupovú cestu na vlastné náklady vybaví vlastník daných stavebných pozemkov.
V tomto bode vystúpil aj poslanec Horník s prosbou, či by nebolo možné, aby za rodinnými
domami na novej IBV bola ponechaná plocha v šírke asi 4 m firmou Agrozami Tvarožná,
ktorá tieto pozemky využíva. Túto časť potrebujú, aby sa mohli dostať zozadu na svoje
pozemky. Zástupca firmy Agrozami p. Zakopjan Miroslav prisľúbil, že to nie je problém
a teda na danej časti už nebudú siať.
Ďalej predložila starostka obce žiadosť Družstva Ruskinovce ohľadom inštalácie elektrických
prípojok v k.ú. Ruskinovce v lokalite okolo dreveného kostolíka a nad cestou smerujúcou
z Ruskinoviec do Levoče z dôvodu, že by tam vlastníci pozemkov chceli začať výstavbu
malých chatiek.
Starostka obce povedala prítomným, okrem nedostatku financií je tam problém z vlastníctvom
pozemkov, na ktorom by stála trafostanica, lebo obec nemá vo vlastníctve tieto pozemky.
Nakoniec v tomto bode vystúpil poslanec Madeja P. že by bolo potrebné zakúpiť, pre DHZ
požiarne športové hadice, ktoré sa používajú na cvičenie, aby mohli mladí požiarnici.
cvičiť na súťaže. Starostka vravela, že momentálne sa minulo dosť finančných prostriedkov
na zariadenie do hasičskej zbrojnice, takže je potrebné aby si spolu s účtovníčkou prešla
čerpanie rozpočtu.
Zapisovateľka prečítala návrh uznesenia, ktoré bolo schválené.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila toto zasadanie.

Zapísala : Mgr. M. Rabianská
V Tvarožnej, dňa 10.3.2016

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

UZNESENIE
zo siedmeho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej, konaného dňa 9.3.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :

1/2016 - s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce Tvarožná č. 3/2016 o určení
miesta a času zápisu detí do I. ročníka Základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Tvarožná.

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

2/2016 – b e r i e n a v e d o m i e Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016.

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

3/2016 – s c h v a ľ u j e Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2.

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

4/2016 – s c h v a ľ u j e spôsob prevodu - predaja obecného pozemku :
parc.č. KNC 309/1 – zastavaná plocha o výmere 261 m2,
parc.č. KNC 309/3 – zastavaná plocha o výmere 6 m2
parc.č. KNC 309/4 – zastavaná plocha o výmere 13 m2 v k.ú. Tvarožná
podľa GP č. 205/2015, vyhotovenom firmou ZEBEKA, - Margita Olekšáková,
Spišská Belá, Zimná 464/66 p. Jozefovi Kellnerovi a p. Petrovi Kellnerovi, bytom
Tvarožná 3, na základe zákona 138/1991 Zb. z. - § 9a, ods.8, písm.e - z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.

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

5/2016 – s c h v a ľ u j e spôsob prevodu - predaja obecného pozemku parc.č. KNC 1752/5
– ostatná plocha o výmere 418 m2, v k.ú. Tvarožná podľa GP č. 96/2015,
vyhotovenom Ing. Andreou Šterbákovou, Veľká Lomnica, Železničná 137/52 p.
Ladislavovi Madejovi, bytom Tvarožná 95, na základe zákona 138/1991 Zb. z. –
§ 9a, ods.8, písm.e - z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

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

6/2016 – s c h v a ľ u j e spôsob prevodu - predaja obecného pozemku :
parc.č. KNC 688/21 – ostatná plocha o výmere 276 m2,
parc.č. KNC 694/15 – ostatná plocha o výmere 34 m2 v k.ú. Tvarožná,
podľa GP č. 17/2015, vyhotovenom Ing. Vladimírom Kupčom, Kežmarok,
Tatranská 45, p. Valérií Michalákovej, bytomTvarožná 52, na základe zákona
138/1991 Zb. z. - § 9a, ods.8, písm.e - z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

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

