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Zápisnica č. 2/2019  zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica, 
konaného dňa 09.04.2019 

 
 
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:   0 
    
Ďalší prítomní: Mária Gurková, zamestnankyňa obce 
                           Ľudmila Kaňová, zamestnankyňa obce 
                             
Verejnosť:  Štefan Gurka, Mgr. Ľudmila Klimková 
 
K bodu 1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej  
                   komisie, schválenie programu rokovania  

Rokovanie obecného zastupiteľstva (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 a 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. 
Všetci poslanci súhlasili s určením zapisovateľky, návrhovej komisie a overovateľmi zápisnice. 
 
Zároveň prečítala návrh programu  rokovania obecného zastupiteľstva.  
 
Návrh programu: 

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

2. Kontrola prijatých uznesení 
3. Vystúpenie občanov 
4. Informácia veliteľa a členov výboru DHZ o preventívnej činnosti a aktivitách DHZ v r.2019 
5. Informácia riaditeľky Základnej školy s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten 

o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020, činnosti a aktivitách 
v školskom roku 2018/2019 

6. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2017 
7. Schválenie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce v zmysle  VZN č. 1/2015 
8. Schválenie návrhu – Príloha k zásadám o hospodárení s majetkom obce 
9. Informácia o smernici 1/2019 – o poplatkoch za používanie zariadenia obce 
10. Informácia o sadzobníku správnych poplatkov vyberaných obcou 
11.  Interpelácia poslancov 
12.  Rôzne 
13.  Záver 
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Do programu neboli navrhnuté žiadne doplňujúce body, poslanci súhlasili s programom 
rokovania.  
Uznesenie č. 1/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica  
a) berie na vedomie 
   -  určenie zapisovateľky Ľudmila Kaňová 
   -  určenie overovateľov zápisnice Ing. Beatrix Langová, Ing. Andrea Kosturková 
b) schvaľuje 
   - program zasadnutia OZ 
   - návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Peter Lompart, Mgr. Patrik Lompart, PhD. 
 
 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.  Kontrola prijatých uznesení 
3.  Vystúpenie občanov 
4.  Informácia veliteľa a členov výboru DHZ o preventívnej činnosti a aktivitách DHZ v r.2019 
5.  Informácia riaditeľky Základnej školy s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten 

o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020, činnosti a aktivitách 
v školskom roku 2018/2019 

6.   Ročný zápis do kroniky obce za rok 2017 
7.   Schválenie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce v zmysle  VZN č. 1/2015 
8.   Schválenie návrhu – Príloha k zásadám o hospodárení s majetkom obce 
9.   Informácia o smernici 1/2019 – o poplatkoch za používanie zariadenia obce 
10. Informácia o sadzobníku správnych poplatkov vyberaných obcou 
11. Interpelácia poslancov 
12. Rôzne 
13. Záver 

 

K bodu 2. Kontrola prijatých uznesení 

Informatívnu správu o kontrole plnenia uznesení predniesla Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka 
obce, ktorá zároveň ospravedlnila neúčasť hlavného kontrolóra obce. Poslanci nemali žiadne 
otázky ku kontrole plnenia uznesení. 
Uznesenie č. 2/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
berie na vedomie 
 - informatívnu správu o plnení prijatých uznesení obecného zastupiteľstva obce 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
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                                            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 - neboli 

 

K bodu 4.  Informácia veliteľa a členov výboru DHZ o preventívnej činnosti a aktivitách 
DHZ v roku 2019 

Informáciu o preventívnej činnosti a aktivitách DHZ na rok 2019 podal veliteľ DHZ Štefan 
Gurka, ktorý bol za celý výbor prítomný iba sám. Uviedol, že preventivárom je Milan Krafčík, 
ktorý podľa nových predpisov už  nespĺňa podmienky na zotrvaní vo funkcií preventivára. 
Konštatoval, že je veľmi ťažké nájsť člena DHZ, ktorý by bol ochotný preškoliť sa a spĺňal 
podmienky na preventivára.  
Dobrovoľný hasičský zbor má v pláne na rok 2019 zapojiť sa do akcií farského úradu počas 
veľkonočných sviatkov a do taktických okrskových a okresných cvičení. 
 
Poslanci požiadali veliteľa DHZ aby spolu s výborom DHZ zabezpečili výber nového 
preventivára a viac spolupracovali pri aktivitách v rámci obce, ďalej aby zorganizovali brigádu 
na úpravu terénu okolo hasičskej zbrojnice. Zároveň ho poslanci OZ vyzvali, aby spolu 
s členmi výboru  DHZ zabezpečovali dôsledné plnenie povinností DHZ v obci.    
 
Uznesenie č. 3/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
berie na vedomie 
-informáciu veliteľa DHZ o preventívnej činnosti a aktivitách DHZ v r. 2019  
 
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. Informácia riaditeľky Základnej školy s materskou školou – Grundschule mit 
Kindergarten o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020, 
činnosti a aktivitách v školskom roku 2018/2019 
 
Mgr. Ľudmila Klimková, riaditeľka školy na úvod oboznámila poslancov s konkrétnymi 
počtami žiakov v jednotlivých ročníkoch, s počtom pedagogických a nepedagogických  
zamestnancov s mimoškolskou činnosťou v školskom roku 2018-2019. Informovala o  počte 
žiakov zapísaných do prvého ročníka na šk. rok 2019/2020 a ospravedlnila sa, že nevie uviesť 
presný počet detí navštevujúcich materskú školu, taktiež informovala o organizačnom 
zabezpečení, činnosti a aktivitách v šk. r. 2018/2019 čo tvorí prílohu k zápisnici. Poslanci 
navrhli riaditeľke školy vyššiu aktivitu v oblasti náboru detí do materskej školy a mali otázky aj 
na činnosť rady školy. V diskusii poslanec JUDr. Peter Lompart uviedol, že v súvislosti 
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s fungovaním rady školy neboli splnené všetky zákonné predpoklady pre jej riadny chod. 
Zároveň upozornil, že  za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ, a preto musí byť jej 
ďalšie fungovanie v súlade so zákonom, aby sa tak predišlo možným tendečným resp. 
účelovým interpretáciam vo veci jej ďalšieho fungovania a najmä rozhodovania.  
 

Uznesenie č. 4/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v Chmeľnici  
a) berie na vedomie 
informatívnu správu riaditeľky ZŠ s MŠ – Grundschule mit Kindergarten o počte žiakov 
zapísaných do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020, činnosti a aktivitách v školskom roku 
2018/2019 
b) konštatuje, 
že Rade školy pri ZŠ s MŠ v Chmeľnici uplynulo funkčné obdobie, a že jej ďalšie pôsobenie je 
nelegitímne  
c) odporúča 
starostke obce vykonať výzvu na voľby členov rady školy 
 
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.   Ročný zápis do kroniky obce za rok 2017 

Text ročného zápisu do kroniky obce za rok 2017 vo formáte PDF dostali poslanci spolu 
s pozvánkou na zasadnutie OZ domov, boli teda oboznámení s ním a keďže nemali žiadne 
pripomienky prešli k hlasovaniu za jeho schválenie. 
  
 
Uznesenie č. 5/2//2019 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
schvaľuje 
ročný zápis do kroniky obce za rok 2017 
 
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 
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K bodu 7.  Schválenie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce v zmysle  VZN č. 1/2015 
 
Starostka obce predložila poslancom dve žiadosti o dotácie a to podané Rímskokatolíckou 
cirkvou, farnosť Chmeľnica, Chmeľnica 56 a občianskym združením Cesta vpred, o. z. , 
Chmeľnica 203. 
1/ Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Chmeľnica o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
v roku 2019 na projekt Letný tábor, ktorý sa bude konať v mesiaci júl 2019 a požadovaná suma 
na realizáciu projektu je 750,- €. 
 
2/ Žiadosť občianskeho združenia Cesta vpred, o. z., o dotáciu z rozpočtu obce je na projekt 
náučných a zábavných aktivít, rozvoj športu pre deti, mládež a obyvateľov obec, osobitne 
podpora florbalistiek, ktoré dosahujú vo svojom obore významné športové úspechy majúce 
celoslovenský charakter. Celková požadovaná suma predstavuje 1300,- €.  
Uznesenie č. 6/2/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
schvaľuje 
dotáciu z rozpočtu obce v zmysle  VZN č. 1/2015 pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť 
Chmeľnica vo výške 750,- € 
 
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. 7/2/ 2019 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
schvaľuje 
dotáciu z rozpočtu obce v zmysle  VZN č. 1/2015 pre Cesta vpred, o. z. Chmeľnica č. 203 vo 
výške 1300,- €. 
 
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.   Schválenie návrhu – Príloha k zásadám o hospodárení s majetkom obce 
Poslancov s návrhom Prílohy k zásadám o hospodárení s majetkom obce oboznámila starostka 
obce. Návrh prílohy obsahuje úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného 

majetku obce, je prílohou k zápisnici. Poslanci k návrhu nemali pripomienky. 
  
Uznesenie č. 8/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
schvaľuje 
návrh prílohy k Zásadám o hospodárení s majetkom obce 

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

 
K bodu 9.   Informácia o smernici 1/2019 – o poplatkoch za používanie zariadenia obce 
Starostka obce informovala poslancov so Smernicou č. 1/2019,  ktorá pojednáva o poplatkoch 
za kopírovanie a poplatok za vyhlásenie oznamu miestnym rozhlasom. Poslanci nemali 
pripomienky k uvedenej smernici. 
 

Uznesenie č. 9/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
berie  na vedomie 
- informáciu o Smernici 1/2019 – o poplatkoch za používanie zariadenia 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 10.   Informácia o sadzobníku správnych poplatkov vyberaných obcou 
Ing. arch. Zita Pleštinska informovala poslancov aj so Sadzobníkom miestnych poplatkov , 
ktoré obec vyberá. Sadzobník správnych poplatkov bude zverejnený aj na stránke obce a tvorí 
aj prílohu k zápisnici. 
Uznesenie č. 10/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
berie  na vedomie 
informáciu o Sadzobníku správnych poplatkov vyberaných obcou 
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.   Interpelácie poslancov 

Vznesené interpelácie poslancov: 
- Ing. A. Kosturková – upozornila na popraskané obrubníky na ulici s rekonštruovanou cestou 
                                     pri č. d. 204 
- starostka obce upozornila na pretrvávajúci problém s parkovaním aut na danej ceste, hlavne 
na parkovanie na odvodňovacom rigole, kde je parkovanie zakázané.  Obec písomne upozorní 
obyvateľov na zákaz parkovania a ak nedôjde k zlepšeniu v tejto veci pristúpi obec k vyrubeniu 
sankcií, nakoľko poškodenie odvodňovacieho rigola z titulu parkovania negatívnym spôsobom 
ovplyvňuje možnosť prípadnej reklamácie diela v budúcnosti v rámci záručnej doby 
poskytnutej zhotoviteľom na samotné dielo 
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-  rovnako aj parkovanie v okolí hasičskej zbrojnice je nebezpečné, auta stoja v križovatke –  
   obec majiteľov písomne upozorní       
- JUDr. Peter Lompart upozornil vyzvať stolných tenistov, ktorí ukončili hranie v sále nášho 
   KD, aby odovzdali kľúče. Ing. Beatrix Langová navrhla prípadne vymeniť, resp. dať nový 
zámok  
-  poslanec Pavel Toček upozornil na zlú situáciu na kompostovisku, 
- starostka obce prerokuje odvoz biologického odpadu s  Kompostárňou v Starej Ľubovni   
- Ing. A. Kosturková navrhla na základe obhliadky obce vyzvať vlastníka pozemku parc. č. C-
KN 353 na jeho   upratanie z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva úrazu.  Starostka 
konštatovala, že obec písomne vyzve vlastníka pozemku na zabezpečenie daného pozemku 
pred možným rizikom ujmy na majetku resp. na zdraví subjektov. 
 
                                     
Uznesenie č. 11/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
berie  na vedomie 
- ukončenie činnosti klubu Aktívny život, o. z. ku 31.3.2019 
 
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 
1/ V rôznom starostka obce predložila poslancom Program odpadového hospodárstva (POH), 
resp. Spoločný Program odpadového hospodárstva obcí okresu Stará Ľubovňa na obdobie 2016 
-2020 pre Obec Chmeľnica. Starostka zároveň konštatovala, že POH posudzoval Okresný úrad 
v Starej Ľubovni, odbor starostlivosti o životné prostredie s kladným výsledkom posúdenia. 
Poslanci predložený POH schválili. 
 
 

Uznesenie č. 12/2/2019 

Obec Chmeľnica v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. schvaľuje Spoločný Program odpadového 
hospodárstva obcí okresu Stará Ľubovňa na obdobie 2016 -2020 pre Obec Chmeľnica v súlade 
s oznámením Okresného úradu v Starej Ľubovni, odboru starostlivosti o životné prostredie č. j. 
OU-SL-OSZP-2019/003333-002 o kladnom výsledku posúdenia. 
 
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 
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2/  Rudolf Haničák, predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri OZ v Chmeľnici predložil na  

zasadnutí OZ  záver komisie, ktorá zasadala 09. 04. 2019. Komisia preskúmala Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce. Komisia konštatovala, že oznámenie 

spĺňa náležitosti v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

Neboli vznesené pripomienky od poslancov OZ. 
 
Uznesenie č. 13/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
berie  na vedomie 
- správu komisie ochrany verejného záujmu 
 
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 

 

3/  Starostka informovala  poslancov aj o stretnutí s projektantom firmy Strabag ohľadom 
rekonštrukcie miestnej komunikácie Vetvy H, potoka a cesty  k p. Jeleňovi č. 53. Oboznámila 
poslancov s predbežnou kalkuláciou a návrhmi riešenia uvedenej komunikácie a potoka.  
Poslanci na základe obhliadky miestnej komunikácie Vetvy H navrhli  zvolať verejné pracovné 
stretnutie obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností, aby sa k danej veci vyjadrili- najmä 
k spôsobu premostenia a prístupu k ich pozemkom.  
 
K bodu 13.   Záver 
 

V  závere  zasadnutia starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie   
obecného zastupiteľstva o 20,45  hodine ukončila. 
 
V Chmeľnici  09.04..2019 
Zapísala: Ľudmila Kaňová 
 
 
       ........................................................  
                 Ing. arch. Zita Pleštinská  
              starostka obce 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Beatrix Langová      .................................... 
 
Ing. Andrea Kosturková     .................................... 


