Obecný úrad v

T v a r o ž n e j , okr. Kežmarok, 059 71.
V Tvarožnej, dňa 25.8.2017

ZÁPISNICA
Z trinásteho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 23.8.2017
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,00 hod.
17,00 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. Schválenie vnútornej smernice č. 2 k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na
poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní
4. Projekt – Regenerácia centra obce Tvarožná -II. etapa, stavebný objekt SO 07,
Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka, časť- Centrum II.
5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3
6. Diskusia
7. Záver

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

Návrhová komisia :

1. Radoslav Bednár
2. Marián Madeja
1. Peter Madeja
2. Mgr. Marek Ščurka

 k bodu 3 programu :
Starostka obce Ing. Dagmar Mathiová prečítala poslancom vnútornú smernicu č. 2
k zadávaniu 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 1.6.2017, ktorá
bola jednohlasne schválená (6 ZA) a bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 4 programu:
V tomto bode požiadala starostka poslancov o schválenie podania žiadosti o NFP
z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 2. Adaptácia na
nepriaznivé dôsledky zmeny, Investičná priorita 2.1 Podpora investícií na prispôsobenie sa
zmeny klímy vrátane ekosystémových prístupov, Špecifický cieľ 2.1.1. Zníženie rizika
povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, Zameranie Preventívne opatrenia na
ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, pre projekt: Regenerácie centra obce
Tvarožná – II. Etapa, stavebný objekt SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov
Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II, v celkovej výške 187 284,43 €. €.
Zároveň ich požiadala o súhlas na spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 9 364,22 €.
Poslanci jednohlasne schválili /6 ZA/ podanie žiadosti o NFP a zároveň súhlasili so
spolufinancovaním projektu z vlastných zdrojov a bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 5 programu:
V tomto bode bol prečítaný návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2017.
Išlo o presun prostriedkov z položky ZŠ – mzdy vo výške 3 000 € a ZŠ - odvody 1 000 €
na položku tovary a služby vo výške 4 000 €.
Ďalej bol návrh na navýšenie príjmovej položky výnos dane z príjmov vo výške 13 000 €,
ktoré sa použijú na opravu ciest vo výške 2 000 €, úpravu potoka vo výške 2 250 €,
navýšenie na Družbu-Taliani 3 750 €, verejné osvetlenie 3 000 € a MŠ- údržba 2 000 €.
Ďalej tu bol návrh na použitie rezervného fondu vo výške 30 000 € na úhradu
rekonštrukcie ZŠ a MŠ vo výške 30 000 €.
Poslanci zmenu rozpočtu jednohlasne schválili /6 ZA/ a prijali uznesenie. Zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 3/2016 tvorí prílohu zápisnice.
 k bodu 6 programu:
V tomto bode ich informovala s rekonštrukciou ZŠ a MŠ. Poslanci navrhli, aby požiadala
ECAV o finančný príspevok, nakoľko sa rekonštruuje aj ich časť. Starostka im prisľúbila
že si dohodne stretnutie.
 k bodu 7 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 trinásteho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej , konaného dňa 23.08.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :

11/2017– s c h v a ľ u j e vnútornú internú smernicu č. 2 k zadávaniu 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 1.6.2017.

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

12 /2017 – s c h v a ľ u j e podanie žiadosti o NFP z Operačného programu Kvalita
životného prostredia, Prioritná os 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny,
Investičná priorita 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy
vrátane ekosystémových prístupov, Špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a
negatívnych dôsledkov zmeny klímy, Zameranie Preventívne opatrenia na ochranu
pred povodňami viazané na vodný tok, pre projekt: Regenerácie - centra obce
Tvarožná –II. etapa, stavebný objekt SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov
Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II, celkové oprávnené náklady na projekt:
187 284,43 €.
Zároveň súhlasí so spolufinancovaním projektu z vlastných zdrojov do výšky 5%
z celkových oprávnených výdavkov , t.j. 9 364,22 €.

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

13/2017 – s c h v a ľ u j e Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017.

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

