Obecný úrad v

T v a r o ž n e j , okr. Kežmarok, 059 71.
V Tvarožnej, dňa 12.12.2018

ZÁPISNICA
z druhého zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 12.12.2018
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,00 hod.
19,00 hod.

Prítomní : /podľa prezenčnej listiny/
Neprítomní :

6+1
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 2019
5. Rozpočet 2019-2021
6. Predaj pozemku (Ing. Peter Mezeš), prenájom pozemku (Mgr. Martin Trajčik)
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh uznesenia
10. Záver
Ďalší priebeh rokovania :
k bodu 2 programu :
Za overovateľov :

Návrhová komisia :

1. Horoba Ján
2. Zakopjan Radoslav
1. Madejová Marcela
2. Zakopjan Miroslav

k bodu 3 programu :
V tomto bode bol prečítaný návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2018.
Išlo o presun výdavkov z položky OcÚ - odstupné vo výške 1 700 € na Náboženské
služby-projektová dokumentácia vo výške 1 000 €, kamerový systém–VO vo výške 300 €
a členský príspevok pre OZ pre rozvoj regiónu Spiš vo výške 400 €.

Poslanci so zmenou rozpočtu jednohlasne súhlasili 5 ZA (Horoba J., Madeja P.,
Šugareková M., Zakopjan M., Zakopjan R.,) a prijali uznesenie. Zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 5/2017 tvorí prílohu zápisnice.
k bodu 4 programu :
V tomto bode bolo prerokované:
- 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 (Horník V., Horoba J., Madeja P., Šugareková M.,
Zakopjan M., Zakopjan R.,) a bolo prijaté uznesenie.
k bodu 5 programu :
V tomto bode prečítala starostka obce návrh Rozpočtu na rok 2019-2021.
Oznámila im, že nakoľko obec Tvarožná je obcou do 2000 obyvateľov v zmysle zákona
nemusí mať schválený programový rozpočet. Poslanci jednohlasne súhlasili 6 ZA (Horník
V., Horoba J., Madeja P., Šugareková M., Zakopjan M., Zakopjan R.), že sa nebude
predkladať programový rozpočet.
Ďalej im starostka oznámila, že je potrebné navýšiť bežné výdavky o príjem za elektr.
prípojky-Ruskinovce vo výške 3600 € a taktiež výdavky vo výške 3 600 € na vybudovanie
elektr. prípojok v obci Ruskinovce.
Ďalšou navrhovanou zmenou je presun z kapitálového rozpočtu – Cestná doprava vo výške
10 000 €, na položky: Detské ihrisko- kapitálové výdavky vo výške 2 000 €, elektrická
prípojka - Ruskinovce vo výške 200 €, mzdy OcÚ vo výške 2 500 €, odvody 900 €, cestná
doprava bežné výdavky vo výške 3 500 € a náboženské služby vo výške 900 €. Poslanec
Madeja P. navrhol presunúť z detského ihriska - bežné výdavky sumu 2 000 € na položku
OcÚ – vybavenie sály. Poslanci s týmto návrhom súhlasili. Po doplnení zmien do rozpočtu
2019 bol tento rozpočet jednohlasne schválený- 6 ZA (Horník V., Horoba J., Madeja P.,
Šugareková M., Zakopjan M., Zakopjan R.) a bolo prijaté uznesenie. Návrh rozpočtu na
roky 2020-2021 bol prerokovaný a vzatý na vedomie.
k bodu 6 programu:
V tomto bode oboznámila starostka prítomných so žiadosťou Mgr. Martina Trajčíka,
Rázusova 10, Kežmarok, o prenájom časti pozemku parc. č. KNE 3848 – lesné pozemky
o výmere 250 m2 v k. ú. Tvarožná, kde je potrebné schváliť spôsob prenájmu pozemku.
Tento pozemok chce žiadateľ využívať za účelom včelárenia, uloženia manipulačného
prístrešku a osadenia včelích úľov. Poslanci po krátkej diskusii jednohlasne 6 ZA(Horník
V., Horoba J., Madeja P., Šugareková M., Zakopjan M., Zakopjan R.) schválili spôsob
prenájmu na základe zákona 138/1991 Zb. - § 9a, ods.9, písm.c. – z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a bolo prijaté uznesenie. Tento prevod bude zverejnený v zmysle § 9a,
ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. na úradnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke.
Ďalej im oznámila, že žiadosť Ing. Petra Mezeša a Mgr. Adriany Mezešovej, bytom
Kežmarok, Weilburská č. 2396/1 na odpredaj časti pozemku sa prejedná na najbližšom
zasadnutí, nakoľko nebol zverejnený zámer na stránke obce.

k bodu 7 programu:
V tomto bode starostka obce poprosila prítomných o určenie inventarizačných komisií,
ktoré sú potrebné k vykonaniu inventarizácie. Komisie boli vytvorené v tomto zložení:

-pre školy:
-pre HZ, ČOV, Lesy:
-pre OcÚ, Knižnica:

Madeja Peter
Šugareková Marcela
Horník Valent
Zakopjan Radoslav
Zakopjan Miroslav
Kellner Juraj

k bodu 8 programu:
V tomto bode sa poslanci pýtali, ako to vyzerá s ťažbou dreva. Starostka im oznámila, že
drevo sa ťaží a že môže na najbližšie zastupiteľstvo zavolať lesníka, aby ich oboznámil so
situáciou v lese.
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
z druhého zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej , konaného dňa 12.12.2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :
6/2018 - 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

7/2018 – s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzne nariadenie obce Tvarožná č. 1/2019 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy, školskej jedálne a školského
klubu so sídlom na území obce Tvarožná.

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

8/2018 – r o z h o d u j e, že obec Tvarožná nebude uplatňovať programový rozpočet pre
rok 2019
- s c h v a ľ u j e Rozpočet obce Tvarožná na rok 2019
- b e r i e n a v e d o m i e Rozpočet obce Tvarožná na rok 2020-2021

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

9/2018 – s c h v a ľ u j e spôsob prevodu – prenájom časti obecného pozemku parc.č. KNE
3848 lesné pozemky, v k.ú. Tvarožná o výmere 250 m2, Mgr. Martinovi Trajčíkovi,
bytom Rázusova 10, Kežnarok na základe zákona 138/1991 Zb. -§ 9a, ods. 9, písm.
c. – z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

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

