Obecný úrad v

T v a r o ž n e j , okr. Kežmarok, 059 71.
V Tvarožnej, dňa 15.6.2018

ZÁPISNICA
Zo šestnásteho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 13.6.2018
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,00 hod.
20,00 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. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
4. Záverečný účet hospodárenia obce Tvarožná za rok 2017
5. Výročná správa obce Tvarožná za rok 2017
6. Správa audítora
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh uznesenia
10. Záver
Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za overovateľov :

Návrhová komisia :

1. Peter Madeja
2. Miroslav Zakopjan
1. Mgr. Marek Ščurka
2. Radoslav Zakopjan

 k bodu 3 programu:
V tomto bode požiadala starostka o schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.2/2018. Dôvodom zmeny bolo navýšenie prostriedkov na detské ihrisko. Oznámila im, že
žiadala dotáciu vo výške 14 000 €, ale bola nám schválená dotácia len vo výške 8 700 €,
tak je potrebné dofinancovať 5 300 €. Poslanci navrhli použiť na dofinancovanie
prostriedky z rezervného fondu.

Ďalšou zmenou bola položka rozpočtu na vybudovanie priekopy od RD č. 92 v dĺžke cca
110 m. Na vybudovanie tejto priekopy je potrebných 10 000 €. Poslanci opäť navrhli
použiť prostriedky z rezervného fondu.
Taktiež ich požiadala o navýšenie finančných prostriedkov o 3 000 € na vybudovanie
chodníka na cintoríne, nakoľko je schválených 5 000 € a cenovú ponuku má na 8 000 €.
Poslanci toto navýšenie navrhli pokryť z rezervného fondu.
Ďalej ich požiadala o schválenie finančných prostriedkov na oslavu obce. Oboznámila ich
s programom a priebehom osláv a taktiež im oznámila, že na túto oslavu nám schválil PSK
dotáciu vo výške 1 000 €. Poslanci schválili 4 000 €, ktoré budú použité z navýšenia
podielových daní. Z podielových daní bolo navrhnuté aj rozpočtovanie odstupného +
odvody vo výške 6 350 € a projekt na ihrisko vo výške 350 €. Celkové navýšenie príjmu
z podielových daní je vo výške 10 700 €.
Ďalšou zmenou bol presun prostriedkov z bežných výdavkov MŠ, na kapitálové výdavky
MŠ vo výške 4 500 €. S touto zmenou poslanci taktiež súhlasili.
Ďalej ich požiadala o schválenie prostriedkov vo výške 5 000 € na čiastočne financovanie
vybudovania kanalizácie k prevádzke firmy STANLEY, s.r.o., Tvarožná. Poslanci s touto
zmenou nesúhlasili, nakoľko by to nebolo spravodlivé voči tým, čo si kanalizáciu
financovali z vlastných prostriedkov.
Po dlhšej diskusii bola zmena rozpočtu jednohlasne schválená 6 ZA (V. Horník, M.
Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo prijaté uznesenie.
Zmena rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
 k bodu 4 programu:
V tomto bode bol predložený návrh Záverečného účtu obce Tvarožná za rok 2017 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, M. Madeja, P.
Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo prijaté uznesenie.
Ďalej v tomto bode bol prejednaný schodok rozpočtu , ktorý bol vysporiadaný
z finančných operácií vo výške 62 026,94 €. Zostatok finančných operácii vo výške
32 993,87 € bol navrhnutý na tvorbu RF. Bolo prijaté uznesenie - 6 ZA (V. Horník, M.
Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan). Záverečný účet spolu
s prílohou tvorí prílohu zápisnice.
 k bodu 5 programu:
V tomto bode starostka obce spolu s účtovníčkou obce oboznámila prítomných s Výročnou
správou obce Tvarožná za rok 2017. Odpovedali na prípadné dotazy zo strany poslancov.
Po krátkej diskusii poslanci túto správu vzali na vedomie - 6 ZA ZA (V. Horník, M.
Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo prijaté uznesenie.
Výročná správa tvorí prílohu zápisnice.
 k bodu 6 programu:
V tomto bode bola prečítaná Správa audítorky Ing. Márie Kyselovej z overenia riadnej
účtovnej závierky obce Tvarožná za rok 2017 zo dňa 16.5.2018, spolu s listom odporúčaní
za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017, ktorý bol tiež predložený poslancom OZ. Túto správu
zobrali poslanci OZ na vedomie – 6 ZA (V. Horník, M. Madeja, P. Madeja, M. Ščurka, M.
Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo prijaté uznesenie.

 k bodu 7 programu:
V tomto bode požiadala starostka obce o určenie volebných obvodov v obci Tvarožná pre
voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022, určenie
rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Tvarožná a určenie počtu poslancov ktorí sa majú
v danom obvode voliť. Po krátkej diskusii poslanci určili 6 ZA (V. Horník, M. Madeja, P.
Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan) 1 volebný obvod, výkon funkcie starostu
obce Tvarožná v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu a počet poslancov Obce Tvarožná 7. Boli
prijaté uznesenia.
Ďalej ich v tomto bode požiadala o schválenie spotreby dreva na reprezentačné účely
v množstve 31,97 m3. Toto drevo bolo použité do tomboly v množstve 9,9 m3, tiež ako dar
pre SSoŠ, Biela Voda, Kežmarok, ktorá nám bezplatne opravila bránu na cintoríne,
v množstve 6,07 m3 a taktiež bude použité na jánske ohne v množstve cca 16 m3.
Poslanci s touto spotrebou na reprezentačné účely súhlasili 6 ZA (V. Horník, M. Madeja,
P. Madeja, M. Ščurka, M. Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo prijaté uznesenie.
Ďalej ich v tomto bode požiadala o schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku parc. č.
6592/1 vk.ú. Tvarožná , vo vlastníctve obce, o výmere 131 m2 na dobu neurčitú pre Máriu
Madejovu, bytom Tvarožná 87, na ktorej má uložené drevo a preliezky pre deti. Po krátkej
diskusii poslanci schválili spôsob prevodu prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 9 písm.c - 5 ZA (V. Horník, M. Madeja, P.
Madeja, M. Zakopjan, R. Zakopjan) a bolo prijaté uznesenie. Tento prevod bude
zverejnený v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. na úradnej tabuli obce,
ako aj na internetovej stránke obce.
 k bodu 8 programu:
V tomto bode im oznámila, že podpísala zmluvu s OZ Pripravené dlane, Tvarožná
o spolupráci.
 k bodu 9 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. -----------------

UZNESENIE
Zo šestnásteho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej , konaného dňa 13.6.2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :

14/2018 - s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018v 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

15/2018 – 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 32 993,87 €.

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

16/2018 – b e r i e n a v e d o m i e Výročnú správu obce Tvarožná za rok 2017.

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

17/2018– 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 2017.

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

18/2018 – u r č u j e

v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre
volebné obdobie r. 2018-2022, a to : 1 volebný obvod.

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

19/2018 – u r č u j e

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., výkon funkcie starostu Obce Tvarožná v novom
volebnom období r. 2018-2022 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu.

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

20/2018 – u r č u j e

v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p., počet poslancov Obce Tvarožná v novom volebnom období
r. 2018-2022 v počte 7.

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

21/2017 – s c h v a ľ u j e spotrebu dreva na vlastnú potrebu v množstve 31,97 m3.

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

22/2017 – s c h v a ľ u j e spôsob prevodu prenájmu časti pozemku parc. č. 6592/1 v
k.ú. Tvarožná, o výmere 131 m2 na dobu neurčitú pre Máriu Madejovu, bytom
Tvarožná 87, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb.,
§ 9a, odst. 9 písm. c.

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

