Obecný úrad v

T v a r o ž n e j , okr. Kežmarok, 059 71.
V Tvarožnej, dňa 31.8.2018

ZÁPISNICA
Zo sedemnásteho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 31.8.2018
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

19,00 hod.
21,00 hod.

Prítomní : /podľa prezenčnej listiny/
Neprítomní :

5
2

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. Požitie rezervného fondu
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh uznesenia
7. Záver
Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za overovateľov :

Návrhová komisia :

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

 k bodu 3 programu: V tomto bode starostka oboznámila prítomných s potrebou použitia
časti rezervného fondu na kapitálové výdavky. Rozhodnutie o jeho čerpaní musí byť
prijaté do 31.8.2018.
1. Na základe predchádzajúcich doporučení obecného zastupiteľstva starostka jednala so
Slavomírom Džadoňom o kúpe pozemku za hasičskou zbrojnicou, ktorý chce p. Džadoň
predať. Pôvodná cena bola 10 000,- €. Starostka mu navrhla 8 000,- €, ale on chcel stred 9
000,- €, čo činí 13,36 € za m2.Je to p.č. KNC 267/1 o výmere 674 m2 záhrady.
K tomuto návrhu bola diskusia: – M. Madeja, že táto plocha je za hasičskou zbrojnicou
a nevieme, kto ju kúpi a keďže nemáme iný prístup k zadnej strane budovy, bolo by lepšie,
keby pozemok vlastnila obec, Peter Madeja – postavili by sme tam prístrešok a všetku
techniku, ktorú máme teraz aj na PD by sme sústredili na jedno miesto, Miroslav

Zakopjan: pozemok by sa dal využiť aj ináč, napr. malý zberný dvor a podobne. Po tejto
diskusii poslanci hlasovali: 5 za.
2. Dažďový kanál, ktorý sa spevnil pri hlavnej ceste sa pri daždi osvedčil. Najslabšie miesto
v obci, keď prší je pred Ľudom Dudom a Matinom Dudekom. Steká voda z polí nad
cintorínom a narazí na betóny, ktoré sú položené pred autodielňou. Tam sa vyleje z kanála,
steká na druhú stranu a ohrozuje dom pána Šromovského. Preto by navrhovala, aby sme
podobný kanál vybudovali od Ľ. Dudu až po bar Marco Polo. Je to 76 m. Celkové náklady
na 1m kanála bez železných roštov sú cca 50 €, tak by sme za cca 4 000,- € mohli kanál do
jesenných dažďov postaviť. K tomuto návrhu bola len malá diskusia. Poslanci o tomto
probléme vedia a a ak máme peniaze, je potrebné to urobiť. Hlasovanie: 5 za.
3. Kamerový systém: dostali sme 10 000 € na vybudovanie kamerového systému od
Ministerstva vnútra SR. Tam je 20 % spolufinancovanie, takže budeme musieť doplatiť
2 000 €. Podľa súťaže, ktorú má ing. Bendík, nám budú asi 3 kamery – detské ihrisko,
hasičská zbrojnica a obecný úrad, počítač, riadiaca jednotka, záložný zdroj. Ak by sme
chceli ešte jednu kameru, tak by sme potrebovali cca 2000,-€. Spolu 4000,- €. V rozpočte
tieto peniaze nemáme. Ak sa to podarí zrealizovať lacnejšie, minú sa len skutočné náklady,
zvyšok ostane v rezervnom fonde. Diskusia: Peter Madeja: je dobré, že budú kamery. Bolo
by potrebné ešte jednu v okolí kostola – Štopergas. Po malej diskusii hlasovanie : 5 za.
4. Kanalizácia a vodovod smerom k dielni Stanley. Starostka sa vrátila k téme vybudovania
kanalizácie a vodovodu cca 100 m smerom k stolárskej dielni STANLY tak, aby sa mohla
napojiť aj dielňa. S kanálom nie je problém, spravuje ho obec a obec privíta ďalších
napojených, aby sa zvýšili príjmy. Horšie je to s vodovodnou prípojkou, ktorú spravuje
PVPVS Poprad. Vodárne súhlasia, aby sa to vybudovalo ako prípojka, alebo ako
predĺženie vodovodu. Vodovod a kanalizáciu momentálne potrebuje hlavne firma
STANLEY, bude ju budovať po obecných pozemkoch, vedľa štátnej cesty. Pre ďalší
rozvoj obce by nebolo dobré, keby tieto prípojky boli vo vlastníctve súkromnej osoby
alebo firmy, pretože tam už nie je dosť miesta vybudovať ešte ďalšiu obecnú kanalizáciu
a vodovod a pripojenie ďalších budúcich užívateľov na súkromné prípojky by bolo
problematické. Také časti obce už máme. Vodovod a kanál sa budoval v obci podľa
projektov z roku 1994 a vtedy sa projektovala len zastavaná časť obce, s nejakým
rozvojom sa nepočítalo. Ako kanál pre dielňu by postačovala rúra o priemere 110 mm, ale
pre ďalší rozvoj obce, využitie pozemkov nad cestou a v areáli bývalého družstva, by tento
priemer rúry nepostačoval. Preto by bolo lepšie, keby obec vybudovala kanál a prípojku
spoločne s fy. STANLEY , aby sa mohli v budúcnosti napojiť aj iní vlastníci pozemkov.
Rúra vydrží v zemi cca 100 rokov a čo bude ďalej nevieme. Ak znehodnotíme pozemok
súhlasom s položením úzkej rúry, ďalšie využitie bude problematické. Ak by obec
vybudovala vodovodnú a kanalizačnú prípojku sama, stálo by to cca 30 000,- €. Ak
prispeje na materiál s tým, že sa položí rúra o priemere 250 mm a vodovod sa vybuduje
s rúrou o priemere 100 mm a ukončí nadzemným hydrantom, bude ju to stáť len materiál
vo výške 5000,- €, s čím, majiteľ firmy STANLEY súhlasí a po vybudovaní kanalizácie
a vodovodu ju odpredá obci za 5000,- €.
Diskusia: Peter Madeja – tam s už nikto nenapojí, bude to len pre f. Staney, starostka: už
sa informoval p. Novák, že budeme budovať kanál, chce dať odbočku, Miroslav Zakopjan:
keďže z dlhodobého hľadiska nevieme, čo bude, bolo by lepšie, keby smerom do
„ priemyselnej časti obce“ bolo už potiahnutých ďalších cca 100 m inžinierskych sieti,
plyn tam už je, ak obec má našetrené peniaze, bol by som za, aby prispela. Po krátkej
diskusii poslancov bolo hlasovanie: 5 za.

5.

Marián Madeja: a čo s Vladom? Rovnaký problém je v zadnej časti obce za rodinným
domami, za evanjelickým kostolom. Elektrika tam už je, je len otázka času, kedy tam
v záhradách bude ďalšia výstavba rod. domov. Vladimír Madeja už stavia a rovnako chce
dať rúru len o priemere 110 mm. Cesta je úzka, nemôže si každý stavebník položiť 110
mm rúru. Ak by obec prispela na materiál, tak by sa mohla dať širšia kanalizačná
a vodovodná rúra. Mgr. Marek Ščurka: tam je to ešte aktuálnejšie ako pre firmu Stanley.
Starostka: s vodármi tam je problém, chcú, aby ta bol vodovod zokruhovaný, pokúsim sa
ešte jednať, ale mohla by sa dať len vodovodná rúra popri kanalizačnej a vodovod by sa
napojil neskôr. Vlado Madeja za mnou bol a doniesol rozpočet na 130 m o priemere 250
mm kanalizačná rúra, kontrolné šachy a vodovodnú rúru s hydrantom, fóliu, piesok, štrk
a signalizačný kábel, cca 6 000,- €. Práce by si urobil sám. Peter Madeja: ak prispejeme
Stanovi, tak by sme mali aj Vladovi. Bude to aj pre ďalších asi 6 domov. Po krátkej
diskusii sa hlasovalo: 5 za.

6.

Starostka obce oboznámila poslancov, že sme dostali dotáciu na detské ihrisko vo výške
8 700 Celková žiadosť bola na 14 210 €, preto musíme doplatiť 5510,- € z vlastného
rozpočtu, lebo projekt musíme zrealizovať celý. Komponenty na detské ihrisko sú drahé.
Momentálne uskutočňuje verejné obstarávanie, ing. Bendík. Ak vyjde VO lacnejšie, minú
sa len tie prostriedky, ktoré budú po VO. Diskusia: Mgr. Marek Ščurka: ihrisko je už
nebezpečné, hlavne šmýkačka, je potrebné jeho vynovenie. Hlasovanie poslancov: 5 za.



k bodu 4 programu:
V Rôznom sa starostka opýtala, či môžu byť pochovaní na cintoríne aj ľudia, ktorí nemajú
trvalý pobyt v Tvarožnej. Máme na obecnom úrade jednu takú žiadosť o prenájom
hrobového miesta. Keďže máme pomerne malý poplatok za hrobové miesto, aby to nebolo
zo strany cudzích obyvateľov zneužívané. Miroslav Zakopjan aj Marián Madeja povedali,
že sa na nich s touto otázkou obrátil pán Štefan Kellner z Ľubice, ktorý pochádza
z Tvarožnej a chcel by si tu dať urobiť hrobku. Sú to ojedinelé prípady občanov, ktorí
nejakým spôsobom majú spojitosť s Tvarožnou, zatiaľ to nie je zneužívané. Po krátkej
diskusii sa poslanci vyjadrili, že zatiaľ v tom nevidia problém.



k bodu 5 programu: Keďže diskusia prebehla k jednotlivým prejednávaným záležitostiam
priebežne, k prejednávaným veciam už žiadna diskusia nebola. Valent Horník sa spýtal,
koľko po použití ostane v rezervnom fonde. Starostka odpovedala, že cca 20 000,- €.
Marián Madeja sa spýtal, čo so schodmi na cintorín. Starostka ho informovala, že ponuku
dala len firma pána Nižníka a je s ním v jednaní. Potrebné bolo objednať dlažbu, tá je
objednaná, ale nie je na sklade, vyrába sa. Pán Nižník povedal, že do konca septembra na
chodník nastúpia.
V tomto bode prečítala starostka p. Ing. Mathiová návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne
prijatý.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila toto zasadanie.

Zapísala : Ing. Dagmar Mathiová,
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce
Overovatelia:
1. ---------------2. ----------------

UZNESENIE
Zo sedemnásteho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej , konaného dňa 31.8.2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :

18/2018 - s c h v a ľ u j e použitie rezervného fondu vo výške 9 000,- € na kúpu pozemku
za hasičskou zbrojnicou p.č. KNC 267/1 záhrady o výmere 674 m2 v obci Tvarožná, k.ú.
Tvarožná a zároveň súhlasí s kúpou uvedeného pozemku.

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

19/2018 – s c h v a ľ u j e : použitie rezervného fondu vo výške 4000,- € na vybudovanie
povrchového dažďového kanálu na odvod dažďovej vody od rod. domu súp.číslo 167 po
bar Marco Polo súp.číslo 197 pri štátnej ceste III. Triedy vo výške 4000, -€.

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

20/2018 – s c h v a ľ u j e : použitie rezervného fondu vo výške 4000,- € na dofinancovanie
kamerového systému obce.
.

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

21/2018 – s c h v a ľ u j e : použitie rezervného fondu vo výške 5 000,- € na kúpu
vodovodu a kanalizácie smerom od rod. dom. číslo 1 po odbočku k firme Stanley s.r.o
súp.č. 1002. Zároveň súhlasí s kúpou vodovodu a kanalizácie od firmy STANLEY s.r.o.
Tvarožná 1002.

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

22/2018 – s c h v a ľ u j e : použitie rezervného fondu vo výške 6 000,- € na kúpu
materiálu na rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete v lokalite „ Za evanjelickým
kostolom“ v dĺžke cca 130 m.

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

23/2018 – s c h v a ľ u j e : použitie rezervného fondu vo výške 5 510 ,- € na
dofinancovanie rekonštrukcie a modernizácie detského ihriska v centre obce.

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

