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Zápisnica č. 2/2018  zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica, 
konaného dňa 11.12.2018 

 
 
Prítomní:     Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce 
 
                           Poslanci: Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart, PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
Neprítomní:    
    
Ďalší prítomní: Mária Gurková, zamest. obce 
                           Ľudmila Kaňová, zamest. obce 
                           Mgr. Jaroslav Kundľa, hlavný kontrolór obce 
                            
Verejnosť:      
 
K bodu 1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 
komisie, schválenie programu rokovania  

Prvé rokovanie obecného zastupiteľstva po ustanovujúcom zasadnutí (ďalej len OZ)  
otvorila Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce. Privítala všetkých prítomných  a 
konštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 čo je 100 %  účasť, zastupiteľstvo je 
uznášania schopné. 

Starostka obce určila za zapisovateľku Ľudmilu Kaňovú. 
 

Do návrhovej komisie navrhla poslancov: JUDr. Peter Lompart, Mgr. Patrik Lompart, PhD. 
a určila za overovateľov zápisnice Ing. Beatrix Langovú, Ing. Andreu Kosturkovú. 
Zároveň prečítala návrh programu  rokovania obecného zastupiteľstva.  
 
Návrh program: 

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie,  
            schválenie programu rokovania 

2.   Informatívna správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce 
3.   Vystúpenie občanov  
4.   Návrh zmeny VZN 2/2015 
5.   Návrh zmeny VZN 3/2015 
6.   Návrh zmeny VZN 6/2015 
7.   Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021 
8.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 
9.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 
10. Návrh na vysporiadanie  vlastníckeho práva  k miestnej komunikácie  ( pred rodinnými   
      domami č. 301,302,303) 
11. Projektová dokumentácia na prístavbu kultúrneho domu - javisko, sklady 
12. Rôzne 
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      13. Interpelácie poslancov 
14. Záver 

Do programu neboli navrhnuté žiadne doplňujúce body, poslanci súhlasili s programom 
rokovania.  

Uznesenie č. 1/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
a) schvaľuje  
   - program zasadnutia OZ 
   - návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Peter Lompart, Mgr. Patrik Lompart, PhD. 
 
b) berie na vedomie 
   -  určenie zapisovateľky Ľudmily Kaňovej 
   -  a overovateľov zápisnice Ing. Beatrix Langovú, Ing. Andreu Kosturkovú 
 

 
 Hlasovanie:     Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                         Proti:  0     Zdržal sa:  0        Neprítomní:  0        Nehlasovali:  0 

 
Program:  

1.  Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie,  
     schválenie programu rokovania 
2.  Informatívna správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce 
3.  Vystúpenie občanov  
4.  Návrh zmeny VZN 2/2015 
5.  Návrh zmeny VZN 3/2015 
6.  Návrh zmeny VZN 6/2015 
7.  Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021 
8.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 
9.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 
10.Návrh na vysporiadanie  vlastníckeho práva  k miestnej komunikácie  ( pred rodinnými  
     domami č. 301,302,303) 
11.Projektová dokumentácia na prístavbu kultúrneho domu - javisko, sklady 
12.Rôzne 
13.Interpelácie poslancov 
14.Záver 

 
 
K bodu 2.  Informatívna správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce 

Informatívnu správu o kontrole plnenia uznesení predniesol hlavný kontrolór obce 
Mgr. Jaroslav Kundľa. Poslanci nemali žiadne otázky na kontrolu plnenia uznesení. 
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Uznesenie č. 2/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
berie na vedomie 
Informatívnu správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 

   Proti:  0     Zdržal sa:  0        Neprítomní:  0        Nehlasovali:  0 

 
K bodu 3.  Vystúpenie občanov 
Vystúpila: 
-  Klaudia Klimková, bytom Chmeľnica č. 132 ohľadom prenájmu priestorov nadstavby   
   budovy obecného úradu a KD za účelom ubytovávania robotníkov a pod. 
   Výška prenájmu  s obcou by bola na základe dohody.   Urobila si prieskum  v Starej Ľubovni 
a v okolí je záujem  o ubytovanie a naše priestory chátrajú. 
-  starostka obce jej odpovedala, že je potrebné si priestory pozrieť  a zistiť či  je to vôbec 
reálne. Pripravíme to  do  OZ ako samostatný bod programu.  
-   Klaudia Klimková súhlasila    
 
 
K bodu 4.  Návrh zmeny VZN 2/2015 
 Návrh zmeny VZN č. 2/2015 ohľadom úhrad za pobyt v MŠ a ŠK bol vyvesený na 
úradnej tabuli. Pripomienky vznesené neboli. Ide o zmenu úhrady v MŠ – celodenný pobyt 
z 10,- € na 12,- € mesačne a za pol dňa z 8,- € na 10,- €. V školskej družine, klube ide o zmenu 
z 2,- € na 5,- €. V diskusii poslanci vzniesli otázky, ktoré prišla vysvetliť riaditeľka  školy Mgr. 
Ľudmila Klimková. Do školského klubu (ŠK) bolo nahlásených 19 detí, 4 deti sa odhlásilo 
natrvalo, z ostatných niekoľkí donesú priebežne odhlášku a tak ostane málo detí v družine. 
Vysvetlila, že učiteľka v družine je zamestnaná cez projekt z ÚPSVR. Poslankyňa Ing. Beatrix 
Langová podotka, že žiaci by si mohli písať úlohy v škol. družine, a tým by bola pre rodičov 
žiakov nápomocná a viac detí by chodilo do družiny. Riaditeľka školy navrhla, aby poplatok za 
pobyt v ŠK bol zvýšený z 2,- € na 3,- €. Návrh predložila OZ poslankyňa Ing. Beatrix Langová. 
Poslanci hlasovali za pozmeňujúci návrh a úhradu za pobyt v škol. klube 3,- € schválili. 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 

   Proti:  0     Zdržal sa:  0        Neprítomní:  0        Nehlasovali:  0 

 

Potom hlasovali za zmenu VZN č. 2/2015. Všetci poslanci hlasovali za uvedený návrh zmeny. 
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Uznesenie č. 3/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
schvaľuje 
zmenu VZN č. 2/2015 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských    
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Chmeľnica v zmysle predloženého návrhu 
a pozmeňujúceho návrhu: celodenný pobyt z 10,- € na 12,- € mesačne, za pol dňa z 8,- € na 10,- 
€. V školskej družine, klube ide o zmenu z 2,- € na 3,- €. 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 

   Proti:  0     Zdržal sa:  0        Neprítomní:  0        Nehlasovali:  0 

 
K bodu 5.  Návrh zmeny VZN 3/2015 

Starostka obce predložila návrh zmeny VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh zmeny spočíva vtom, že 
pracujúci v zahraničí si už nebude môcť uplatniť zníženie poplatku  za vývoz TKO, ale bude 
platiť plnú sumu. Pracujúcich občanov v zahraničí bolo v r. 2018 približne 175, ktorí toto 
zníženie poplatku využili. V diskusii poslanci konštatovali, že pracujúci v zahraničí strávili 
väčšiu časť roka v obci  a preto bola táto výnimka diskriminačná voči ostatným obyvateľom 
obce. Ostatné možnosti ako odpustenie poplatku u tých, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú v obci, 
ako aj 50 % zníženie poplatku u študentov na internáte alebo priváte zostávajú bez zmeny. 
Poslanci pristúpili k hlasovaniu a návrh zmeny schválili. 

  

Uznesenie č. 4/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo v .Chmeľnici  
schvaľuje 
zmenu VZN č.3 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v zmysle predloženého návrhu 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                          Proti:  0       Zdržal sa:  0      Neprítomní:  0       Nehlasovali:  0 

                                                            
K bodu 6.  Návrh zmeny VZN 6/2015 
 Rovnako starostka obce vysvetlila zmenu aj pri poplatku za využívanie verejnej 
kanalizácie, teda stočného zmena sa týka pracujúcich v zahraničí. Aj tento poplatok pracujúci 
v zahraničí budú uhrádzať v plnej výške. Ide teda o sumu 25,- €. (doteraz pracujúci v zahraničí 
platil 12,50 €). V diskusii poslanci konštatovali, že pracujúci v zahraničí strávili väčšiu časť 
roka v obci,  a preto bola táto výnimka diskriminačná voči ostatným obyvateľom obce. 
Poslanci hlasovali a uvedený návrh zmeny jednohlasne prijali. 
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Uznesenie č. 5/2//2018 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
 schvaľuje 
zmenu VZN č. 6/2015 obce Chmeľnica o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových 
vôd v zmysle predloženého návrhu 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 

                          Proti:  0       Zdržal sa:  0      Neprítomní:  0       Nehlasovali:  0 

K bodu 7. Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021 
 

Podrobný komentár  k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 
a 2021, ktorý je prílohou zápisnice,  predniesla ekonómka obce Mária Gurková. Komentár zo 
zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku pri OZ v Chmeľnici ku návrhu rozpočtu 
predniesla poslancom Ing. Beatrix Langová, predsedníčka komisie.   

Hlavný kontrolór oboznámil poslancov so svojim stanoviskom k návrhu rozpočtu obce, 
ktorý analyzoval hlavne z dvoch (2) hľadísk a to zákonnosti a metodickej správnosti. 
V stanovisku konštatoval, že návrh rozpočtu je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce. Návrh bol zverejnený obvyklým 
spôsobom v zákonom stanovenej lehote a bol spracovaný v súlade s opatrením MF SR. 
Návrh rozpočtu na rok 2019 je záväzný, je postavený ako vyrovnaný a rozpočty na roky 2020 – 
2021 sú výhľadové. Príjmové a výdavkové časti sú rozpočtované reálne a nadväzujú na rok 
2018. Odporúčal poslancom návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť ako vyrovnaný a rozpočty na 
roky 2020 – 2021 odporúčal zobrať na vedomie. 
Poslanci k návrhu rozpočtu  nemali žiadne pripomienky, jednohlasne ho schválili. 
 
Uznesenie č. 6/2/ 2018 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
a) schvaľuje 
rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2019 
 
Bežné príjmy :     509 228,88  Bežné výdavky :     248 582,44 
z toho RO:       23 573,00  z toho: RO       228 036,00 
Kapitálové príjmy :              0,00 Kapitálové výdavky :       38 183,44 
z toho RO:                0,00 z toho RO:                 0,00 
Finančné príjmové operácie :             0,00    Finančné výdavkové operácie :   18 000,00 

Príjmy celkom    532 801,88 Výdavky celkom     532 801,88                                         

b) berie na vedomie  
viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021. 
 
Rok 2019: 
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Bežné príjmy :  504 939,56 Bežné výdavky :             242 623,12 
z toho RO:      23 573,00 z toho: RO        228 036,00 
Kapitálové príjmy :             0,00 Kapitálové výdavky :        39 853,44 
z toho RO:               0,00 z toho: RO                   0,00 
Finančné príjmové operácie :            0,00  Finančné výdavkové operácie :   18 000,00 

Príjmy celkom  528 512,56 Výdavky celkom                 528 512,56     
                              
Rok 2020: 

Bežné príjmy :  504 939,56 Bežné výdavky :                 242 623,12 
z toho RO:      23 573,00 z toho: RO        228 036,00 
Kapitálové príjmy :                        0,00 Kapitálové výdavky :                   39 853,44 
z toho RO:                                         0,00 z toho: RO                                             0,00 
Finančné príjmové operácie :             0,00 Finančné výdavkové operácie :    18 000,00 
Príjmy celkom             528 512,56 Výdavky celkom                  528 512,56  
 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                          Proti:  0       Zdržal sa:  0      Neprítomní:  0       Nehlasovali:  0 

 
  K bodu 8.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 

 Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov so svojim stanoviskom k návrhu rozpočtu 
na r. 2019 s výhľadom na r. 2020, 2021. Sledoval v ňom hlavne zákonnosť, súlad s predpismi 
a metodickú správnosť rozpočtu. Konštatoval, že obec predložila návrh v súlade so všetkými 
platnými právnymi predpismi, že návrh bol 15 dní zverejnený a bol tvorený podľa 
rozpočtových pravidiel, je zostavený ako vyrovnaný. Konštatoval, že príjmová a výdavková 
časť sú rozpočtované reálne, nemali by vzniknúť žiadne problémy. Odporúčal návrh rozpočtu 
na r. 2019 schváliť a na r. 2020 a 2021 odporúčal vziať na vedomie. 
Poslanec: 
- Patrik Lompart sa opýtal na položku 18 000,- eur vlastné príjmy v škole, čo to sú za príjmy 
- hlavný kontrolór vysvetlil, že sú to príjmy – popl. od rodičov za ŠD, réžia v ŠJ a príjem za  
  stravu  
- Beatrix Langová upozornila, že keď obedy budú zdarma, tak tie vlastné príjmy budú menšie 
- kontrolór  a ekonómka vysvetlili, že sa neskôr upravia rozpočtovým opatrením  
Poslanci po diskusii pristúpili k hlasovaniu. 
  

Uznesenie č. 7/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
b e r i e   na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 



 

 

 

Zápisnica z 2.zasadnutia OZ dňa 11.12.2018 
 
  Strana 7 z 9   

 

                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                          Proti:  0       Zdržal sa:  0      Neprítomní:  0       Nehlasovali:  0 

 

  K bodu 9.  Návrh kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 

 V 1. polroku 2019 sa hlavný kontrolór zamerá na kontrolu: 

1. VZN – či sú v súlade s platnými zákonmi 
2. Záverečného účtu 
3. pokladne obce  
Dal možnosť poslancom doplniť svoj návrh, ale poslanci nemali pripomienky ani iné návrhy. 
 
     

Uznesenie č. 8/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
 schvaľuje   

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                         Proti:  0      Zdržal sa:  0      Neprítomní:  0      Nehlasovali:  0 

 

K bodu 10.  Návrh na vysporiadanie vlastníckeho práva k miestnej komunikácii 
pred rodinnými domami č. 301, 302, 303                      

Starostka obce predložila poslancom návrh na vysporiadanie MK pred RD č. 301, 302 
a 303, vysvetlila, že to bude viac postupov, dali sme už spracovať GP, potrebné bude aj vyňatie 
z pôdneho fondu. Najskôr sa obec vysporiada s tými, čo chcú darovať obci pozemok za 1,- €. 
Potrebné je zvoliť formu vysporiadania, či výkup alebo darovanie. 
Poslanec JUDr. Peter Lompart navrhol výkup za sumu 1,- €. Poslanci hlasovali za uvedený 
procedurálny návrh. 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                         Proti:  0      Zdržal sa:  0      Neprítomní:  0      Nehlasovali:  0 

 
Uznesenie č. 9/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
schvaľuje 
majetkoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k miestnej komunikácii pred RD č. 301, 302, 
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303 v zmysle priložených geometrických plánov (GP), a teda výkup predmetných 
nehnuteľností za sumu 1,- €. od vlastníkov: Peter Faltičko, rod. Faltičko, Jozed Polanský, rod. 
Polanský a Jozef  Ribovič, rod. Ribovič a manželka Edita Ribovičová, rod. Barnová.  
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                          Proti:  0       Zdržal sa:  0   Neprítomní:  0      Nehlasovali:  0 

 
K bodu 11.  Projektová dokumentácia na prístavbu kultúrneho domu – javisko, sklady    

Starostka obce informovala poslancov o nutnosti vypracovať PD, aby sme mohli podať 
žiadosť na získanie finančných prostriedkov. Projektant bude fakturovať sumu  2 500,- € + 20 
% DPH. Zároveň starostka obce informovala poslancov o podaných projektoch: Park histórie, 
Multifunkčné ihrisko a Detské ihrisko. Poslanci hlasovali za úhradu PD  v sume 2 500,- € + 20 
% DPH.. 
 
Uznesenie č. 10/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
schvaľuje 
úhradu projektovej dokumentácie na prístavbu KD vo výške 2 500,- eur + 20 % DPH 
 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                           Proti:  0    Zdržal sa:  0       Neprítomní:  0      Nehlasovali:  0 

 
K bodu 12. Rôzne 
  V rôznom sa poslanci dotkli problému užívania sály KD na stolný tenis. 
- Poslanec Patrik Lompart uviedol, že je potrebné zistiť, kto sa zúčastňuje stolného tenisu. 
- Pavel Toček upozornil na dažďovú vodu, nepúšťať na ulicu  
- Starostka obce navrhla, že sa môžu tieto problémy dať do programu najbližšieho 
zastupiteľstva. 
- Starostka navrhla zvolať komisiu športu a zistiť informácie ohľadom stolného tenisu 
  a komisiu výstavby a prezrieť priestory nadstavby KD. 
Dotkli sa aj problému parkovania áut na obecných komunikáciách a najmä   v križovatkách, čo 
je nebezpečné a ohrozuje to bezpečnosť chodcov a vodičov. Najmä počas odhŕňania snehu je 
neprípustné, aby vozidlá boli odparkované na obecných komunikáciách. Musia byť 
odparkované na vlastných pozemkoch.  
Starostka obce uviedla, že ešte vyhlásime upozornenie miestnym rozhlasom, prípadne  vodičov, 
písomne upozorníme. 
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K bodu 13.  Interpelácia poslancov 
 Poslanci nemali ďalšie konkrétne interpelácie. 
Poslankyňa Ing. Beatrix Langová požiadala riaditeľku školy, aby v rámci telesnej výchovy 
žiaci pomohli udupať sneh na ľadovej ploche. Starostka poďakovala poslancom za brigádu pri 
montovaní mantinelov na ľadovej ploche. 
 
K bodu 14.   Záver 

V  závere  zasadnutia starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie   
obecného zastupiteľstva o 20,00  hodine ukončila. 
 
V Chmeľnici  11.12..2018 
Zapísala: Ľudmila Kaňová 
 
 
 
 
       ........................................................  
                 Ing. arch. Zita Pleštinská  
              starostka obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
 
Ing. Beatrix Langová     .................................... 
Ing. Andrea Kosturková     .................................... 


