Obecný úrad v

T v a r o ž n e j , okr. Kežmarok, 059 71.
V Tvarožnej, dňa 8.6.2015

ZÁPISNICA
z piateho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 3.6.2015
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,30 hod.
21,00 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. Kontrola uznesenia
4. Prejednanie platu starostke
5. Schválenie VZN č. 3/2015 – o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
6. Schválenie vnútornej smernice
7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3,4
8. Záverečný účet hospodárenia obce Tvarožná za rok 2014
9. Výročná správa obce Tvarožná za rok 2014
10. Správa audítora
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh uznesenia
14. Záver
Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za overovateľov :

Návrhová komisia :

1. Peter Madeja
2. Mgr. Marek Ščurka
1. Valent Horník
2. Marián Madeja
3. Radoslav Zakopjan

 k bodu 3 programu :
V tomto bode informovala starostka o nesplnenom uznesení č. 21/2003, na základe ktorého
sa mal urobiť kanál v časti dolný koniec (Kolodzej-Vojtička). Prisľúbila, že z betónových
kociek, ktoré sa vybrali z dôvodu regenerácie verejného priestranstva splnia sčasti toto
uznesenie. Časť kociek(cca 92 ks) dala p. Jerdonekovi a zo zvyšných 92 kociek urobia časť
kanálu v časti dolný koniec.
 k bodu4 programu :
V tomto bode oboznámila starostka prítomných poslancov s potrebou každoročného
prerokovania platu starostky obce podľa § 4 odst. 4 zákona č. 253/1994 (novela z. č.
154/2011) a s výškou priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva v roku 2014,
ktorá bola 858 €. Po prepočte je plat 1 416 €. Poslanci po krátkej diskusii súhlasili /5 ZA/
a vzali na vedomie,že plat starostky obce Tvarožná je od 1.1.2015 v sume 1 416 €/mesačne
a prijali uznesenie.
 k bodu 5 programu :
V tomto bode bolo prerokované Všeobecne záväzné nariadenie obce Tvarožná č. 3/2015 o
určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Tu vystúpil poslanec
Mgr. Ščurka a navrhol aby sa poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťa
mladšie ako 3 roky znížil zo sumy 30 € na 20 € pri celodennom pobyte a pri
doobedňajšom pobyte na 10 €. Poslanec P. Madeja vystúpil a vysvetlil mu, že 30 €
poplatok navrhli kvôli tomu aby sa pokryla aspoň časť platu tretej učiteľky. Po krátkej
diskusii sa dohodli, že znížia poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťa
mladšie ako 3 roky z pôvodných 30 € na 20 €, bez rozdielu či ide o celodenný pobyt alebo
doobedňajší pobyt. Poslanci s týmto návrhom súhlasili a VZN bolo jednohlasne schválené
(5 ZA) a bolo prijaté uznesenie. Všeobecne záväzné nariadenie obce Tvarožná č. 3/2015
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia tvorí prílohu zápisnice.
 k bodu 6 programu:
Starostka obce Ing. Dagmar Mathiová prečítala poslancom vnútornú smernicu č. 1/2015
verejného obstarávateľa, ktorá bola jednohlasne schválená (5 ZA) a bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 7 programu:
V tomto bode bol prečítaný návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4.
Išlo o povolené prekročenie výdavkov na položke Rekonštrukcia rozhlasu - externý
manažment vo výške 760 €, Rekonštrukcia komunikácii – žiadosť o platbu vo výške 300 €,
vypracovanie smernice 250 €, regenerácia centra obce 750 € a reprezentačné – deň detí
300 € a viazanie príjmov na položke podielové dane vo výške 2 360 €. Poslanci zmenu
rozpočtu jednohlasne schválili /5 ZA/ a prijali uznesenie. Zmena rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 3 tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej ich v tomto bode informovala s vykonanou zmenou rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 5. Išlo o povolené prekročenie výdavkov na položke OcÚ – dvere do pivnice
vo výške 264 € a OcÚ – montáž dverí vo výške 132 € a viazanie príjmov na položke
podielové dane vo výške 400 €. Poslanci túto zmenu rozpočtu vzali na vedomie /5 ZA/
a bolo prijaté uznesenie. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 tvorí prílohu
zápisnice.

 k bodu 8 programu:
V tomto bode bol predložený návrh Záverečného účtu obce Tvarožná za rok 2014 spolu
s prílohou:
- č. 1 – Rozbor plnenia rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou
- č. 2 – Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 podľa programov.
Na dotazy poslancov odpovedala účtovníčka obce. Po dlhšej diskusii bol Záverečný účet
obce schválený bez výhrad /5 ZA/. Ďalej v tomto bode bolo prejednané krytie schodku
rozpočtu z finančných operácií vo výške 69 761,41 a zostatok finančných operácií v sume
15 105,30 € bolo navrhnuté použiť na tvorbu rezervného fondu. Bolo prijaté uznesenie
/5 ZA/. Záverečný účet spolu s prílohami tvorí prílohu zápisnice.
 k bodu 9 programu:
V tomto bode starostka obce spolu s účtovníčkou obce oboznámila prítomných
s Výročnou správou obce Tvarožná za rok 2014. Odpovedali na prípadné dotazy zo strany
poslancov. Po krátkej diskusii poslanci túto správu vzali na vedomie /6ZA/ a bolo prijaté
uznesenie. Výročná správa tvorí prílohu zápisnice.
 k bodu 10 programu:
V tomto bode bola prečítaná Správa audítorky Ing. Márie Kyselovej z overenia riadnej
účtovnej závierky obce Tvarožná za rok 2014 zo dňa 4.5.2015, spolu s listom odporúčaní
za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014, ktorý bol tiež predložený poslancom OZ. Túto správu
zobrali poslanci OZ /6 ZA/ na vedomie a bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 11 programu:
V tomto bode predložila starostka obce prítomným Správu o plnení príjmov a výdavkov za
1. štvrťrok 2015. Na prípadne dotazy odpovedala účtovníčka obce. Poslanci túto správu
vzali na vedomie /6 ZA/ a bolo prijaté uznesenie.
Ďalej v tomto bode predložila Správu o plnení výnosov a nákladov vedľajšej hospodárskej
činnosti za 1. štvrťrok 2015. Tu vystúpil poslanec M. Zakopjan s návrhom, aby sa odpísala
pohľadávka voči dlžníkovi Jozefovi Mešárovi, Križová Ves, nakoľko je táto pohľadávka
7 rokov stará a pravdepodobnosť úhrady je nulová, nakoľko sa dlžník odsťahoval na
neznáme miesto do zahraničia. Poslanci jednohlasne súhlasili /6 ZA/ a bolo prijaté
uznesenie. Taktiež ho zaujímalo, či sa v lese ťaží. Starostka mu oznámila, že sa ťaží , ale
že stále nemá hospodára a či by súhlasili, aby túto činnosť dočasne vykonával jej manžel
Ing. Mathia. Poslanec Horník povedal, že im to nevadí, ale občania by boli proti. Poslanci
s nim súhlasili a týmto bola diskusia ukončená.
Po krátkej diskusii bola správa o hospodárení vzatá na vedomie (6 ZA)a bolo prijaté
uznesenie.
Ďalej v tomto bode starostka informovala poslancov so zmenami projektu: „Regenerácia
centra obce“. Oboznámila ich s neoprávnenými výdavkami, ktoré zatiaľ dosiahli výšku
6 485 €. Poslanci sa dohodli , že neoprávnené výdavky do výšky 10 000 € budú hradiť
z rezervného fondu. Bolo prijaté uznesenie/6 ZA/. Taktiež ich požiadala o schválenie
prijatia úveru na spolufinancovanie projektu: Regenerácia verejného priestranstva vo
výške 27 000,81 €. Poslanci súhlasili /6 ZA/ a bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 12 programu:
V tomto bode ich informovala, že dňa 13.6.2015 sa koná Deň detí.

Taktiež im oznámila, že odviezli Tatru 138 na technické zhodnotenie do Liptovského
Mikuláša a že do 4 mesiacov bude zrekonštruovaná.
 k bodu 12 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. -----------------

