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Zápisnica č. 5/2018  zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica, 
konaného dňa 18.10.2018 

 
 
 
 
Prítomní:     Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce 
 
                           Poslanci: Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, 
                                            Mgr. Monika   Podhorská, Rudolf Haničák 
                                            Jozef  Duffala, Jozef Holotňák 
                                  
Neprítomní:      Dominik Špes - ospravedlnený       
                            
Ďalší prítomní: Mária Gurková, zamest. obce 
                           Ľudmila Kaňová, zamest. obce 
                           Mgr. Jaroslav Kundľa, hlavný kontrolór obce 
                           Andrej Bendík, zamest. obce 
                           Mária Fábová, zamest. obce 
                           Mgr. Ľudmila Klimková, riaditeľka ZŠ s MŠ      
     JUDr. Peter Lompart 
                           Ing. Eduard Pleštinský 
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba 
návrhovej komisie a schválenie programu rokovania  

Zasadnutie otvorila Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce. Privítala všetkých 
prítomných  a konštatovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Počet prítomných 
poslancov je 6, čo je 85,71 %  účasť. Ospravedlnil sa poslanec Dominik Špes. 

Starostka obce určila za zapisovateľku Ľudmilu Kaňovú. 
 
Do návrhovej komisie navrhla poslancov Mgr. Moniku Podhorskú, Jozefa Duffalu,  
a určila za overovateľov zápisnice Ing. Beatrix Langovú, Ing. Andreu Kosturkovú. 
 
Zároveň prečítala návrh programu  rokovania obecného zastupiteľstva.  
 
Program: 
      1.  Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie,  

     schválenie programu rokovania 
2.  Zámer odpredaja majetku obce - prípad hodný osobitného zreteľa 
3.  Zmena školského úradu   
4.  Rôzne 
5.  Záver 

  

Do programu neboli navrhnuté žiadne doplňujúce body, poslanci súhlasili s programom 
rokovania.  
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Uznesenie č. 1/5/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
a) schvaľuje  
   - program zasadnutia OZ 
   - návrhovú komisiu v zložení  Mgr. Monika Podhorská, Jozef  Duffala 
b) berie na vedomie 
    - určenie zapisovateľky Ľudmily Kaňovej 
    - určenie overovateľov zápisnice Ing. Beatrix Langová, Ing. Andrea Kosturková 
 
Hlasovanie:  za:  5  Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, 
                                                Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Mgr. Monika Podhorská 
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  1 Jozef Holotňák      
Program: 
      1.  Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie,  

     schválenie programu rokovania 
2.  Zámer odpredaja majetku obce - prípad hodný osobitného zreteľa 
3.  Zmena školského úradu   
4.  Rôzne 
5.  Záver   

 
K bodu 2.  Zámer odpredaja majetku obce – prípad hodný osobitného zreteľa 

Starostka obce oboznámila poslancov so zámerom na odpredaj majetku obce, ktorý bol 
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle dňa 02.10.2018 a to odpredaja nehnuteľnosti 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný 
osobitného zreteľa, a to pozemok parc. č. KN-C 520/6 s celkovou výmerou 35 m2, druh orná 
pôda, ktorý sa odčlení z pozemku parc. č. KN-C 520/2 evidovaného na LV č. 943 v k. ú. 
Chmeľnica, do výlučného vlastníctva žiadateľov Tomáš Lompart a manž. Dana Lompartová, 
Chmeľnica 314 a to na účel majetkoprávneho vysporiadania za cenu 1,00 €/m2, keďže sa 
jednalo o časť pozemku, ktorý títo žiadatelia-vlastníci previedli bezodplatne na obec za účelom 
vybudovania miestnej komunikácie a inžinierskych sietí na IBV pri trati. 

Poslanci uvedený zámer predaja majetku Obce Chmeľnica schválili. 
 
Uznesenie č. 2/5/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica  
schvaľuje 
- zámer predaja majetku Obce Chmeľnica a to predaj pozemku parc. č. KN-C 520/6 s celkovou  
  výmerou 35 m2 za cenu 1,- €/m2 
 
Hlasovanie:  za:  6  Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, Jozef Holotňák 
                                                Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Mgr. Monika Podhorská 
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
K bodu 3.  Zmena školského úradu.                

Starostka obce Ing. arch. Zita Pleštinská informovala poslancov a vysvetlila situáciu 
pripojenia sa našej školy, ktorej zriaďovateľom je Obce Chmeľnica ku Spoločnému školskému 
úradu  Ľubotín. Odstúpenie od Školského úradu Stará Ľubovňa  bude na základe vzájomnej 
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dohody medzi Mestom Stará Ľubovňa a Obcou Chmeľnica. Mgr. Ľudmila Klimková, 
riaditeľka školy, doplnila, že Spoločný školský úrad Ľubotín združuje obce, ktoré sú 
zriaďovateľmi menších škôl, aj škôl nie plne organizovaných, ktorých problematika bližšie 
korešponduje s potrebami ZŠ s MŠ Chmeľnica. 

 
Uznesenie č. 3/5/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica  
schvaľuje  
1. Odstúpenie od Zmluvy o pristúpení Obce Chmeľnica ku Školskému úradu Stará Ľubovňa  
     k 31.10.2018. 
2.  Pristúpenie Obce Chmeľnica ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín a Zmluvu  
     a pristúpení Obce  Chmeľnica ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín č. 02/10/2018/šú 
     od 1.11.2018. 
 
Hlasovanie:  za:  6  Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, Jozef Holotňák 
                                                Jozef Duffala, Rudolf Haničák,  Mgr. Monika Podhorská 
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
                                      
K bodu 4. Rôzne 

 V rôznom starostka obce informovala poslancov o úprave na vedení miestneho rozhlasu 
na ulici od č. d. 104 – 125 , kde kovové stĺpy boli demontované, reproduktory sú namontované 
na stĺpoch elektrického vedenia . 
Rovnako informovala o písomnej žiadosti na spoločnosť Slovak Telekom ohľadom 
rekonštrukcie, úpravy telekomunikačných stĺpov. 
 
K bodu 5.  Záver 

V  závere tohto zasadnutia starostka obce poďakovala poslancom za spoluprácu, aktívnu 
účasť na rokovaniach OZ, v Rade OZ a komisiách počas celého volebného obdobia rokov 
2014-2018, ktoré sa chýli ku koncu. Odovzdala jednotlivým poslancom Ďakovný list a knihu 
Nárečový slovník.  
Zasadnutie  obecného zastupiteľstva o 19,30  hodine ukončila. 
 
 
V Chmeľnici  18.10..2018 
 
Zapísala: Ľudmila Kaňová 
 
       ........................................................  
                 Ing. arch. Zita Pleštinská   
                                  starostka obce 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Beatrix Langová         .................................... 
 
Ing. Andrea Kosturková    .................................... 


