Obecný úrad v

T v a r o ž n e j , okr. Kežmarok, 059 71.
V Tvarožnej, dňa 17.12.2014

ZÁPISNICA
z druhého zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 15.12.2014
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,30 hod.
20,15 hod.

Prítomní : /podľa prezenčnej listiny/
Neprítomní :

6+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. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5
4. Schválenie VZN obce na rok 2015
5. Rozpočet 2015-2017
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za overovateľov :

Návrhová komisia :

1. Valent Horník
2. Radoslav Zakopjan
1. Marián Madeja
2. Peter Madeja
3. Miroslav Zakopjan

 k bodu 3 programu :
V tomto bode predložila starostka obce návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 5. Zmena sa týkala transferu na záchranné práce počas povodní, ktoré nám preplatili.
Ďalšou zmenou bola úhrada faktúry za vodovodné prípojky vo výške 2 744 € a úhrada
faktúry za opravu cesty po povodni, ktorá nám dosiaľ nebola preplatená. Poslanci
súhlasili s úhradou týchto dvoch faktúr z podielových daní. Poslanci jednohlasne
súhlasili (5 ZA) a bolo prijaté uznesenie.

 k bodu4 programu :
V tomto bode bolo prerokované:
- Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Tvarožná. Starostka ich oboznámila s potrebou zvýšenia sadzby
pri množstevnom zbere, ktorá je vo výške 0,034 € za jeden liter
komunálnych odpadov. Po krátkej diskusii poslanci súhlasili
s navýšením sadzby na 0,053 € za jeden liter komunálnych odpadov
a VZN bolo jednohlasne schválené (6 ZA) a bolo prijaté uznesenie.
- Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy materskej školy, školskej jedálne a školského klubu so sídlom na
území obce Tvarožná. Po krátkej diskusii bolo VZN jednohlasne
schválené (6 ZA) a bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 5 programu :
V tomto bode prečítala starostka obce návrh Rozpočtu na rok 2015-2017.
Poslanci po otázkach, týkajúcich sa rozpočtu na rok 2015, na ktoré im odpovedala
starostka obce a účtovníčka tento rozpočet jednohlasne schválili (6 ZA) a bolo
prijaté uznesenie. Návrh rozpočtu na roky 2016-2017 bol prerokovaný
a vzatý na vedomie.
 k bodu 6 programu:
V tomto bode vystúpila starostka obce Ing. Dagmar Mathiová s potrebou vytvorenia
inventarizačných komisii na obecný majetok a navrhla aby komisie boli vytvorené
v tomto zložení:
- pre školy Mgr. Marek Ščurka
Radoslav Zakopjan
- pre HZ, ČOVPeter Madeja
Radoslav Bednár
- pre OcÚ, Knižnica Valent Horník
Miroslav Zakopjan
Komisie v tomto zložení boli jednohlasne schválené a bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 7 programu:
Ďalej v tomto bode vystúpil poslanec Zakopjan M. s otázkou, ako to funguje vo vedľajšej
podnikateľskej činnosti. Starostka mu oznámila, že sa pracuje na veternej kalamite, ale
drevo sa bude predávať až v januári 2015. Taktiež ich informovala, že do marca 2015
musí nájsť OLH, a že zatiaľ vydáva drevo p. Duda, ktorý pracuje na dohodu.
 k bodu 8 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. -----------------

