Obecný úrad v

T v a r o ž n e j , okr. Kežmarok, 059 71.
V Tvarožnej, dňa 14.6.2019

ZÁPISNICA
Z piateho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 12.6.2019
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,00 hod.
21,30 hod.

Prítomní : /podľa prezenčnej listiny/
Neprítomní :

6+1
1

Rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Dagmar Mathiová, 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. Záverečný účet hospodárenia obce Tvarožná za rok 2018
4. Výročná správa obce Tvarožná za rok 2018
5. Správa audítora
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
7. Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
8. Schválenie vnútornej smernice o VO
9. Rekonštrukcia, výstavba a vysporiadanie ciest
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh uznesenia
13. Záver

Ďalší priebeh rokovania :
k bodu 2 programu :
Za overovateľov :

Návrhová komisia :

1. Valent Horník
2. Peter Madeja
1. Ján Horoba
2. Radoslav Zakopjan

k bodu 3 programu:
V tomto bode bol predložený návrh Záverečného účtu obce Tvarožná za rok 2018 spolu
s prílohou č. 1 – Rozbor plnenia rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou. Na dotazy poslancov odpovedala účtovníčka obce. Po dlhšej
diskusii bol Záverečný účet obce schválený bez výhrad - 6 ZA (V. Horník, J. Horoba, P.
Madeja, M. Šugareková, M. Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo prijaté uznesenie.
Ďalej v tomto bode bol prejednaný schodok rozpočtu , ktorý bol vysporiadaný
z finančných operácií vo výške 53 979,12 €. Zostatok finančných operácii vo výške
32 574,08 € bol navrhnutý na tvorbu RF. Bolo prijaté uznesenie - 7 ZA (V. Horník, J.
Horoba, J. Kellner, P. Madeja, M. Šugareková, M. Zakopjan, R. Zakopjan). Záverečný
účet spolu s prílohou tvorí prílohu zápisnice.
k bodu 4 programu:
V tomto bode starostka obce spolu s účtovníčkou obce oboznámila prítomných s Výročnou
správou obce Tvarožná za rok 2018. Odpovedali na prípadné dotazy zo strany poslancov.
Po krátkej diskusii poslanci túto správu vzali na vedomie - 6 ZA (V. Horník, J. Horoba, P.
Madeja, M. Šugareková, M. Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo prijaté uznesenie. Výročná
správa tvorí prílohu zápisnice.
k bodu 5 programu:
V tomto bode bola prečítaná Správa audítorky Ing. Márie Kyselovej z overenia riadnej
účtovnej závierky obce Tvarožná za rok 2018 zo dňa 11.6.2018, spolu s listom odporúčaní
za obdobie od 1.1.2018-31.12.2018, ktorý bol tiež predložený poslancom OZ. Túto správu
zobrali poslanci OZ na vedomie – 6 ZA (V. Horník, J. Horoba, P. Madeja, M. Šugareková,
M. Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo prijaté uznesenie.
k bodu 6 programu:
V tomto bode požiadala starostka o schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.2/2019. Dôvodom zmeny bolo navýšenie prostriedkov na kapitole ochrana ŽP vo výške
1 000 €, ktoré sa použijú na porealizačné zameranie a spracovanie žiadosti o dotáciu.
Ďalším navýšením prostriedkov je kapitola Rozvoj obce vo výške 1 000 €, ktoré sa použijú
na VO - detské ihrisko + kontrola, ďalej kapitola Vysielacie služby – na koncesionárske
poplatky vo výške 130 €. Taktiež sa jedná o navýšenie kapitoly Obec vo výške 1 870 €,
ktoré sa použijú na vytvorenie novej web stránky, nakoľko stará stránka nespĺňa
požiadavky. Ďalšie navýšenie je na kapitole Rozvoj obce vo výške 3 100 €, ktoré sa
použijú na výdavky projektovej dokumentácie – elektro pre stavebné povolenie – IBV
Ruskinovce - obnova obce. Tieto výdavky budú hradené z podielových daní, ktoré sa
navýšia o 7 100 €.
Po dlhšej diskusii bola zmena rozpočtu jednohlasne schválená 6 ZA (V. Horník, J. Horoba,
P. Madeja, M. Šugareková, M. Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo prijaté uznesenie. Zmena
rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
Taktiež bola v tomto bode prejednaná zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019.
V tejto zmene išlo o navýšenie príjmov a výdavkov o účelovo určené finančné prostriedky
vo výške 600 € (dotácia Tesco) a finančné prostriedky na Rekonštrukciu oporných múrov
Tvarožnianského potoka vo výške 39 114 €. Táto zmena bola vzatá na vedomie 6 ZA
(V. Horník, J. Horoba, P. Madeja, M. Šugareková, M. Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo
prijaté uznesenie. Zmena rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.

k bodu 7 programu:
V tomto bode bolo prerokované Všeobecne záväzné nariadenie obce Tvarožná č. 2/2019
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, v ktorom sa menili
finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Toto VZN bolo jednohlasne schválené
6 ZA (V. Horník, J. Horoba, P. Madeja, M. Šugareková, M. Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo
prijaté uznesenie.
k bodu 8 programu:
Starostka obce Ing. Dagmar Mathiová prečítala poslancom vnútornú smernicu č. 1/2019
k zadávaniu civilných zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie
stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 1.1.2019, ktorá
bola jednohlasne schválená - 6 ZA (V. Horník, J. Horoba, P. Madeja, M. Šugareková, M.
Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo prijaté uznesenie.
k bodu 9 programu:
V tomto bode oboznámila poslancov s plánovanou výstavbou rodinného domu Dušanom
Zavackým a manž. na pozemku parc. č. KNC 1150/19. Problémom je že pozemok parc.č.
KNE 6601/200, ktorý by slúžil ako prístupová cesta patrí SPF. Slovenský pozemkový fond
prisľúbil, že ak obec predloží uznesenie OZ, že pozemok bude slúžiť na verejnoprospešný
účel tak ho bezodplatne prevedie na obec. Poslanci súhlasili 6 ZA (V. Horník, J. Horoba,
P. Madeja, M. Šugareková, M. Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo prijaté uznesenie.
Informovala ich, že je potrebné vysporiadať cestu pri Šimoňákovej, nakoľko sa zistilo, že
cesta prechádza cez pozemok p. Šimoňákovej, ale tým sa budú zaoberať na nasledujúcom
zastupiteľstve.
Ďalej im predložila cenovú ponuku od firmy Bitunova na opravu ciest. Ide o cestu
k Jozefovi Ziburovi ml., ktorá by stála 4 762 €, cesta nová IBV 9 226 €, cintorín 6 771 €
cesta Belňa 10 416 €. Tu vystúpil poslanec Horník s tým, že ak sa urobí spevnená cesta,
tak už sa tam nebude robiť asfaltová. Tak sa poslanci dohodli, že sa požiada o cenovú
ponuku na asfaltovanie a na nasledujúcom zastupiteľstve sa touto problematikou budú
zaoberať.
Taktiež im predložila cenovú ponuku na vybudovanie kanála okolo cesty na cintorín od
Jerdoneka P. Celková cena by bola okolo 6 000 €, z toho 2 000 € práca, 2 000 € betón,
2 000 € báger a betónové kocky by poskytla obec. Poslanec Zakopjan navrhol, aby sa rok
počkalo, že sa ukáže či je ten kanál potrebný. Poslanci súhlasili.
k bodu 10 programu:
V tomto bode oboznámila starostka prítomných s potrebou schválenia prenájmu časti
pozemku parc. č. KNE 4978 – lesný pozemok o výmere 200 m2 v k. ú. Tvarožná pre
Valenta Horníka a manž. Máriu Horníkovu, bytom Tvarožná 182. Tento pozemok chcú
využívať na umiestnenie včelnice a to vo výmere 100 m2 ako náhradu za pozemok, ktorý
užíva obec pri ČOV a 100 m2 do prenájmu. Poslanci sa týmto prenájmom zaoberali dňa
13.3.2019, kedy schválili spôsob prenájmu a bolo prijaté uznesenie č. 12/2019 a na základe
zákona č. 138/1991 Zb. bol tento prenájom zverejnený na internetovej stránke ako aj na
úradnej tabuli obce. Po krátkej diskusii jednohlasne - 6 ZA (V. Horník, J. Horoba, P.
Madeja, M. Šugareková, M. Zakopjan, R. Zakopjan) schválili prenájom tohto pozemku
v cene 0,10 €/m2, t.j. v celkovej cene 10 €/rok. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.

Ďalej ich v tomto bode oboznámila s potrebou schválenia prenájmu časti pozemku parc. č.
KNE 5065 – lesný pozemok o výmere 100 m2 v k. ú. Tvarožná pre Ing. Jozefa
Rabianského, bytom Tvarožná 94. Tento pozemok chce využívať na umiestnenie
manipulačnej chatky bez základov a v budúcnosti včelnice. Poslanci sa týmto prenájmom
zaoberali dňa 13.3.2019, kedy schválili spôsob prenájmu a bolo prijaté uznesenie č.
11/2019 a na základe zákona č. 138/1991 Zb. bol tento prenájom zverejnený na
internetovej stránke ako aj na úradnej tabuli obce. Po krátkej diskusii jednohlasne - 6 ZA
(V. Horník, J. Horoba, P. Madeja, M. Šugareková, M. Zakopjan, R. Zakopjan) schválili
prenájom tohto pozemku v cene 0,10 €/m2, t.j. v celkovej cene 10 €/rok. K tomuto bodu
bolo prijaté uznesenie.
Ďalším prenájmom je časť pozemku parc. č. KNE 3848 – lesný pozemok o výmere 250 m2
v k. ú. Tvarožná pre Mgr. Martina Trajčíka, bytom Kežmarok, Rázusova 10. Tento
pozemok chce využívať za účelom včelárenia, . Poslanci sa týmto prenájmom zaoberali
dňa 12.12.2018, kedy schválili spôsob prenájmu a bolo prijaté uznesenie č. 9/2018 a na
základe zákona č. 138/1991 Zb. bol tento prenájom zverejnený na internetovej stránke ako
aj na úradnej tabuli obce. Po krátkej diskusii jednohlasne - 6 ZA (V. Horník, J. Horoba, P.
Madeja, M. Šugareková, M. Zakopjan, R. Zakopjan) schválili prenájom tohto pozemku
v cene 0,10 €/m2, t.j. v celkovej cene 25 €/rok. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Ďalej ich v tomto bode oboznámila s potrebou schválenia prenájmu časti pozemku parc. č.
KNC 1333/6 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 100 m2 v k. ú. Tvarožná pre
Sebastiána Mazureka a Pavla Mazureka, obaja bytom Tvarožná 130. Tento pozemok chce
využívať na umiestnenie chladiacich boxov pre uloženie tiel. Poslanci sa týmto
prenájmom zaoberali dňa 26.3.2019, kedy schválili spôsob prenájmu a bolo prijaté
uznesenie č. 13/2019 a na základe zákona č. 138/1991 Zb. bol tento prenájom zverejnený
na internetovej stránke ako aj na úradnej tabuli obce. Po krátkej diskusii jednohlasne - 6
ZA (V. Horník, J. Horoba, P. Madeja, M. Šugareková, M. Zakopjan, R. Zakopjan)
schválili prenájom tohto pozemku v cene 3 €/m2, t.j. v celkovej cene 300 €/rok. K tomuto
bodu bolo prijaté uznesenie.
Taktiež ich požiadala o schválenie kúpy časti pozemku vo vlastníctve obce Tvarožná,
parc. č. KNC 6592/1 zastavané plochy a nádvoria pre Ing. Petra Mezeša a manž. Mgr.
Adrianu Mezešovú, bytom Kežmarok, Weilburská 2396/1. Ide o diel č. 9 o výmere 155
m2, v k.ú. Tvarožná, vedeného na LV 500 odčleneného podľa GP č. 68/2018,
vyhotoveného Ing. Pavlom Brutovským, Kežmarok, Gaštanová 1016/11 dňa 19.9.2018.
Diel č. 9 je pričlenený k parc. č. 111/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 676 m2.
A tiež diel č. 10 o výmere 6 m2, v k.ú. Tvarožná, vedeného na LV 500 odčleneného podľa
GP č. 68/2018, vyhotoveného Ing. Pavlom Brutovským, Kežmarok, Gaštanová 1016/11
dňa 19.9.2018. Diel č. 10 je pričlenený k novovytvorenej parc. č. 112/1 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 81 m2. Po krátkej diskusii poslanci jednohlásne - 6 ZA (V. Horník, J.
Horoba, P. Madeja, M. Šugareková, M. Zakopjan, R. Zakopjan) schválili predaj tohto
pozemku v cene 0,70 €/m2, t.j. v celkovej cene 112,70 €. K tomuto predaju bolo prijaté
uznesenie.
k bodu 11 programu:
V tomto bode oznámila poslancom, že skauti z Vrbova plánujú táboriť v Ruskinovciach.
Poslanci s tým súhlasili.

V tomto bode poslanci navrhli riešiť prenájom motorového vozidla buď kúpou nového
auta alebo znížením ceny nájmu za motorové vozidlo Dacia od Obce Vrbov, nakoľko sa im
zdá že je nájom vysoký. Navrhli, že nájom budú riešiť na nasledujúcom OZ.
Taktiež im oznámila, že práve prebieha výberové konanie na riaditeľa MŠ a ZŠ.
Oboznámila ich s vyhlásenou výzvou na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov, do ktorej sa plánuje zapojiť chodníkom na dolný koniec.
Informovala ich, že v piatok majú stretnutie ohľadom odpadov, nakoľko im obec Ľubica
vypovedala zmluvu.

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. -----------------

UZNESENIE
z piateho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej , konaného dňa 12.6.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :

14/2019 - s c h v a ľ u j e : - záverečný účet obce Tvarožná a celoročné hospodárenie bez
výhrad
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 32 574,08 €.

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

15/2019 - b e r i e n a v e d o m i e Výročnú správu obce Tvarožná za rok 2018.

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

16/2019 - b e r i e n a v e d o m i e Správu audítorky Ing. Márie Kyselovej z overenia
riadnej účtovnej závierky obce Tvarožná za rok 2018.

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

17/2019 - s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b, c, d) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa priloženého návrhu.

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

18/2019 – b e r i e n a v e d o m i e zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 v
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b, c, d) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podľa priloženého
návrhu.

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

19/2019 – s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzne nariadenie obce Tvarožná č. 2/2019
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia.

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

20/2019 – s c h v a ľ u j e vnútornú internú smernicu č. 1/2019 k zadávaniu civilných
zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb
a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov účinného od 1.1.2019.

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

21/2019 – p r e h l a s u j e , že pozemok, parc. č. KNE 6601/200, v k. ú Tvarožná, bude
slúžiť na verejnoprospešný účel.

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

22/2019 – s c h v a ľ u j e nájom časti obecného pozemku parc. č. KNE 4978 – lesný
pozemok o výmere 200 m2 v k.ú. Tvarožná pre Valenta Horníka
a manž. Máriu Horníkovu, bytom Tvarožná 182 v sume 0,10
€/m2/rok, t.j. 10 € ročne na dobu neurčitú. Tento pozemok bude
využitý na umiestnenie včelnice a to vo výmere 100 m2 ako
náhradu za pozemok, ktorý užíva obec pri ČOV a 100 m2 do
prenájmu.
––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

23/2019 – s c h v a ľ u j e nájom časti obecného pozemku parc. č. KNE 5065 – lesný
pozemok o výmere 100 m2 v k.ú. Tvarožná pre Ing. Jozefa
Rabianského, bytom Tvarožná 94 v sume 0,10 €/m2/rok,
t.j.10 € ročne na dobu neurčitú. Tento pozemok bude využitý na
umiestnenie manipulačnej chatky bez základov a v budúcnosti
včelnice.

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

24/2019 – s c h v a ľ u j e nájom časti obecného pozemku parc. č. KNE 3848 – lesný
pozemok o výmere 250 m2 v k.ú. Tvarožná pre Mgr. Martina
Trajčíka, bytom Kežmarok, Rázusova 10, v sume 0,10 €/m2/rok,
t.j.25 € ročne na dobu neurčitú. Tento pozemok bude využitý na
účel včelárenia.

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

25/2019 – s c h v a ľ u j e nájom časti obecného pozemku parc. č. KNC 1333/6 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 100 m2 v k.ú. Tvarožná pre
Sebastiána Mazureka a Pavla Mazureka, obaja bytom
Tvarožná 130 v sume 3 €/m2/rok, t.j.300 € ročne na dobu
neurčitú. Tento pozemok bude využitý na umiestnenie chladiacich
boxov pre uloženie tiel.

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

26/2019 – s c h v a ľ u j e predaj pozemku parc. č. KNC 6592/1 – zastavané plochy
a nádvoria pre Ing. Petra Mezeša a manž. Mgr. Adrianu
Mezešovú, bytom Kežmarok, Weilburská 2396/1. Ide o diel č. 9
o výmere 155 m2, v k.ú. Tvarožná, ktorý bol pričlenený k parc. č.
111/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 676 m2, a tiež diel
č. 10 o výmere 6 m2, v k.ú. Tvarožná, ktorý bol pričlenený
k novovytvorenej parc. č. 112/1 – zastavaná plocha a nádvorie.

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

