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

ZÁPISNICA
z tretieho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 4.3.2015.
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,30 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 overovateľov zápisnice
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1,
program doplnený o rozpočtové opatrenie č. 2
4. Rôzne.
5. Diskusia.
6. Záver.

Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za overovateľov zápisnice boli určení Marián Madeja a Miroslav Zakopjan
 k bodu 3 programu :
V tomto bode predložila starostka obce rozpočtové opatrenie č. 1/2015, ktoré je potrebné
prerokovať, ide len o presun rozpočtových prostriedkov medzi položkami.
Poslanci túto zmenu prerokovali a vzali na vedomie /7ZA/. Toto opatrenie tvorí prílohu
zápisnice. Bolo prijaté uznesenie
Ďalej v tomto bode bolo predložený aj návrh rozpočtového opatrenia č. 2, ktoré je potrebné
schváliť. Tento návrh tvorí prílohu zápisnice. Poslanci po krátkej diskusii a vysvetlení o aké
navýšenie rozpočtu ide, tento návrh schválili /7ZA/ a bolo prijaté uznesenie.

 k bodu 4 programu :
V tomto bode oznámila starostka obce prítomným, že bola na rokovaní ohľadom výstavby
Protipovodňovej ochrany povodí potoka Ľubica, Polder na Tvarožnianskom potoku, a keďže
Tvarožná ako dotknutá obec zaslala nesúhlasné stanovisko, pretože polder je plánovaný pod
dedinou, čo je neprijateľné z dôvodu, že naša obec bola tiež postihovaná povodňami.
Po dohode so starostkou obce sa na zasadanie OZ ohlásil primátor mesta Kežmarok PhDr.
Mgr. Ján Ferenčák, aby vysvetlil poslancom potrebu výstavby poldra. Najprv poprosil
poslancov, aby sa k danej problematike vyjadrili. Poslanci mu povedali, že by sa teda v rámci
projektu malo niečo urobiť aj pre ochranu obce Tvarožná pred povodňami, aspoň priehradzky
na bočných tokoch a nad obcou. Potom vystúpil PhDr. Ferenčák a oboznámil prítomných
s tým, že ide o projekt na povodňovú ochranu mesta Kežmarok a obce Ľubica a nie obce
Tvarožná a preto apeloval na poslancov OZ a starostku obce Tvarožná, aby do 9.3.2015 obec
Tvarožná vydala súhlasné stanovisko, ktoré by negovalo nesúhlasné stanovisko, ktoré už obec
zaslala 2.3.2015 na Ministerstvo ŽP SR. Starostka obce mu oponovala, že napr. prekládka
cesty je zbytočná investícia, keďže cesta je nová a lepšie by bolo, aby sa dané prostriedky
využili na výstavbu poldra nad dedinou. Konštatovala, že je nesprávne riešenie, že tento
projekt bol pripravovaný bez účastí dotknutých obcí, a teraz je na ich súhlase, či sa daná
stavba bude realizovať. Poslanci sa nakoniec zhodli, že nechcú brániť výstavbe
protipovodňovej ochrany, len chcú vyjadriť svoj názor, že polder síce našej obci nepomôže,
ale dúfajú že ani nepoškodí, ale zachráni tým obec Ľubicu a mesto Kežmarok pred
povodňami a preto súhlasia s vydaním súhlasného stanoviska k danej stavbe s požiadavkou
na úpravu odtokových pomerov prítokov nad zastavaným územím obce a prítokov
v zastavanom území obce. Na jednaní na Okresnom úrade v Kežmarku sa starostka obce
s pracovníkmi SVP š.p. dohodla, že sa v obci zastaví projektant z SVP š.p. a dohodnú sa na
opatreniach pre obec Tvarožná. Primátor mesta Kežmarok sa poďakoval prítomným za
porozumenie a pani starostka obec Tvarožná mu poďakovala za účasť.
Ďalej rokovanie pokračovalo bodom 4 programu a to projektom na dopravné značenie v obci
Tvarožná, ktorý dala vypracovať starostka obce. Projekt bude stáť 600 € a realizácia projektu
by mala stáť 20.000 €. Návrh projektu si poslanci pozreli a súhlasili s tým, aby sa tento
projekt realizoval postupne, keď na to budú finančné prostriedky.
V tomto bode starostka obce informovala prítomných o projekte „Regenerácia centra obce
Tvarožná – I. etapa“, ktorý by mal byť zrealizovaný do 30.6.2015. Mala by ho realizovať
firma Cesty Nitra a jeho realizácia by mala stáť približne 580.000 €.
Potom informovala prítomných, že v júli 2015 by sa mali konať oslavy 135. výročia založenia
dobrovoľného hasičského zboru a preto bude potrebné porozmýšľať nad programom, ktorý by
mal byť v nedeľu a bol by spojený s vysviackou hasičskej zástavy.

 k bodu 5 programu :
V tomto bode vystúpil poslanec Ščurka s o žiadosťou Materskej školy v Tvarožnej, aby
naďalej ostalo 1,5 triedy v miestnej MŠ a teda, aby sa predĺžila pracovná zmluva tretej
učiteľke v MŠ o 1 rok aj keď sa zníži počet detí oproti minulému roku. Nastala dlhá debata
o tom, čo to znamená pre obec. Starostka obce predložila poslancom prepočty, ktoré boli
vykonané pri určitých počtoch detí a z toho vyplynulo, že financie nebudú postačovať a preto
hľadali riešenie, ktoré navrhlo aj riaditeľstvo MŠ aby sa teda zvýšili poplatky za pobyt
dieťaťa v MŠ a to :

- pre deti na ½ dňa zo 4 € na 5 €
- pre deti na celý deň zo 7 € na 10 €
- pre deti od 2- 3 rokov na 30 €
Navrhnuté poplatky by boli riešené formou návrhu VZN, ktoré bude pripravené do budúceho
zasadania OZ t.j. do júna 2015.
Poslanci ďalej diskutovali o oprave školy, keďže žiadosť cez envirofond neprešla, skúsi to
obec robiť postupne, alebo osloví evanjelickú cirkev, či by sa to nedalo urobiť nejako
v spolupráci s nimi, keďže platíme dosť vysoký nájom a oni prisľúbili, že sa budú
spolupodieľať na opravách budovy.
Poslanec Horník sa opýtal starostky obce, či by sa nedalo zakúpiť ozvučenie pre obec, lebo
keď sa konajú nejaké akcie v obci musí požičiavať svoje ozvučenie a niekedy je to problém.
Starostka obce mu odpovedala, že momentálne nie sú finančné prostriedky, ale bude sa o tom
uvažovať neskôr.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila toto zasadanie.

Zapísala : Mgr. M. Rabianská
V Tvarožnej, dňa 9.3.2015

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

Overovatelia :

1. --------------------2. ---------------------

UZNESENIE
z tretieho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej, konaného dňa 4.3.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :

1/2015 - b e r i e n a v e d o m i e Rozpočtové opatrenie č. 1/2015.

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

2/2015 – s c h v a ľ u j e Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2.

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

