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Zápisnica č. 1/2019  zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica, 
konaného dňa 18.02.2019 

 
 
 
 
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 
                           Mgr. Jaroslav Kundľa, hlavný kontrolór obce 
                            
Verejnosť:  Štefan Gurka, Katarína Krafčíková, Mária Krafčíková, Mgr. Jozef Jendrichovský,  
                     Pavol Krafčík, Mgr. Ľudmila Klimková, Tomáš Lompart, Klaudia Klimková     
 
 
K bodu 1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej  
                   komisie, schválenie programu rokovania  

Prvé   rokovanie obecného zastupiteľstva v roku 2019 (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 : Mária Gurková. 
            Do návrhovej komisie navrhla poslancov: JUDr. Peter Lompart, Mgr. Patrik Lompart, 
PhD. a určila za overovateľov zápisnice Ing. Beatrix Langovu, Rudolfa Haničáka. 
Všetci poslanci súhlasili s určením zapisovateľky, návrhovej komisie a overovateľmi zápisnice. 
 
Zároveň prečítala návrh programu  rokovania obecného zastupiteľstva.  
 
 
Návrh program: 

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

2. Kontrola prijatých uznesení 
3. Vystúpenie občanov 
4. Plán podujatí v obci na rok 2019 
5. Plán investičnej činnosti v obci v roku 2019 
6. Vnútorná smernica č.3  k zadávaniu civilných 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 (ďalej 
len „ZoVO") 

7. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky na rok 2017 
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8. Správa audítora ku  konsolidovanej účtovnej závierke obce za rok 2017 
9. Interpelácie poslancov 
10. Rôzne 
11. Záver 
Do programu neboli navrhnuté žiadne doplňujúce body, poslanci súhlasili s programom 
rokovania.  

Uznesenie č. 1/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica  
a) berie na vedomie 
   -  určenie zapisovateľky Mária Gurková 
   -  určenie overovateľov zápisnice Ing. Beatrix Langová, Rudolf Haničák 
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. Plán podujatí v obci na rok 2019 
 5. Plán investičnej činnosti v obci v roku 2019 
 6. Vnútorná smernica č.3  k zadávaniu civilných 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 (ďalej  
     len „ZoVO") 
 7. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky na rok 2017 
 8. Správa audítora ku  konsolidovanej účtovnej závierke obce za rok 2017 
 9. Interpelácie poslancov 
10. Rôzne 
11. Záver 
 
K bodu 2. Kontrola prijatých uznesení 

Informatívnu správu o kontrole plnenia uznesení predniesol hlavný kontrolór  
Mgr. Jaroslav Kundľa. Poslanci nemali žiadne otázky ku kontrole plnenia uznesení. 
 
 



 

 

 

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ dňa 18.02.2019 
 
  Strana 3 z 8   

 

Uznesenie č. 2/1/2019 

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, 
                                            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 

Vystúpil/a/: 
Tomáš Lompart – ohľadom nánosových drevín na IBV pri trati pod železnicou pred jeho 
rodinným domom. Jeho návrh bol, aby sa po celej dĺžke ako sú rodinné domy tento úsek 
vyčistil. 
Starostka vysvetlila, že tento úsek nepatrí obci a nie je majetkoprávne vysporiadaný. Navrhla 
vyčistiť  tento úsek  formou brigády. 

Mgr. Ľudmila Klimková, riaditeľka ZŠ s MŠ – predniesla, že rada školy prehodnotila 
rekonštrukciu  kuchyne v škole a žiada obec o pridelenie finančných prostriedkov do cca 
1.000,- € na túto akciu. 
Starostka navrhla odsúhlasiť plán rekonštrukcie s Úradom zdravotníctva  a urobiť práce na 
etapy. 

Katarína Krafčíková – či je v pláne obce zrekonštruovať komunikáciu a rozšírenie obecného 
vodovodu na zadnej ulici aj smerom k jej rodinnému domu. 
Starostka vysvetlila, že obec predfinancovala projekt Rekonštrukcia miestnych komunikácií-
vetva G a čaká sa na pridelenie dotácie na tento projekt. Financie z tejto dotácie použije aj na 
rekonštrukciu  komunikácie. Projektová dokumentácia existuje, no vyžaduje si zmeny, na 
ktorých projektant pracuje. Vo veci vodovodu vstúpi do jednania s PVPS a.s.  a pripraví sa 
projekt na zrealizovanie vodovodu. 

Mária Krafčíková – ohľadom potoka za jej pozemkom-stodolou, ako bude riešený potok, 
pretože pri topení snehu má na pozemku a v pivnici vodu.  
Starostka – bude sa to riešiť pri prehodnoteni PD na komunikáciu. 

Klaudia Klimková – žiada dohodnúť spoločné stretnutie na riešenie ubytovacieho zariadenia 
v budove obecného úradu. 

Mgr. Jozef Jendrichovský – občianske združenie Aktívny život zastrešuje aktivity športu 
v obci, a to stolný tenis, hral sa aj futbal, ale ten sa zrušil. Je treba vytvoriť priestor pre aktívny 
šport, ale aj príležitostný šport. Sála kultúrneho domu sa využívala  na stolný tenis, a to 2-krát  
týždenne po 2 hodiny bezodplatne. Štyria hráči sú z obce a siedmi z iných obcí. Pripravuje sa 
veľkonočný turnaj v tejto sále. Dotácia od obce sa využíva na nákup športových potrieb.   
Poslankyňa Ing. Andrea Kosturková – odkiaľ sú ostatní hráči, koľkí sú diváci, či sa nedá 
trénovať v Starej Ľubovni a kto má kľúče od sály. 
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Mgr. Jendrichovský – jeden hráč je z Humenného, Veľkého Lipníka a ostatní sú zo St. 
Ľubovne. Kľúče mám ja, diváci sú občas dvaja. Liga tejto sezóny trvá do konca marca. Po 
tomto termíne sa už nebude trénovať, ale až v októbri. 
 
Štefan Gurka, predseda DHZ v Chmeľnici – informoval o činnosti zboru obce, Andrej Bendík 
je predsedom DHZ. Je založená kniha jázd a každý výjazd sa zapisuje.  
Poslanec Rudolf Haničák – načo budú použité finančné prostriedky, ktoré budú toho roku 
pridelené od štátu. Kto môže jazdiť s hasičským autom, prečo nebola DHZ na výjazde pri 
požiari vo firme Limo Špes a v obci u Štefana Fábu. O každom výjazde by mala vedieť aj 
starostka obce. 
Štefan Gurka – finančné prostriedky budú použité na nákup hasičského vybavenia. S autom 
môže jazdiť Štefan Gurka, Pavol Lang a Jozef Kormanský. Na výjazde neboli, nakoľko neboli 
vyzvaní KR HaZZ z Prešova.  
Poslanec Pavel Toček – predniesol vyzvať občanov zadnej ulice, aby si čím skôr urobili 
vodovodné prípojky, je potrebné určiť aj termín. 
 
Uznesenie č. 3/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica  
a) berie na vedomie 
   -  vystúpenie obyvateľov: Tomáš Lompart, Mgr. Ľudmila Klimková, Katarína Krafčíková, 
Mária Krafčíková, Klaudia Klimková, Mgr. Jozef Jendrichovský, Štefan Gurka 
 
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 4.  Plán podujatí v obci na rok 2019 

 Starostka obce informovala poslancov o pripravovaných podujatiach v obcí v roku 
2019.  2.3.2019 – Fašiangové posedenie, obecná zabíjačka, 12.5.2019 – Deň matiek, 2.6.2019 
– Dni nemeckej kultúry, 18. alebo 25.8.2019 Deň obce, 27.10.2019 – Deň úcty k starším, 
5.12.2019 – Stretnutie s Mikulášom, 8.12.2019 Vianočné zvyky a tradície v Chmeľnici, 
15.12.2019 – Vianočná burza, 3.1.2020 – Reprezentačný ples obce. 
Ing. Andrea Kosturková – informovala o  vypracovaní plánu podujatí  cez jarné prázdniny pre 
deti – vo štvrtok akcia  Policajti v akcii, ktoré bude v sále kultúrneho domu a v piatok túra po 
Chmeľnici. 
 
Uznesenie č. 4/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
berie na vedomie 
-informatívnu správu o pripravovaných podujatiach v obci v roku 2019 
 
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 5.  Plán investičnej činnosti v obci na rok 2019 

Starostka obce predniesla plán investičnej činnosti v obci v roku 2019. 
 - informovala  o  rekonštrukcii  kuchyne  v  kultúrnom  dome, t. č. sa pracuje na  výmene 
    elektrického  vedenia,    výmena    okien,   osadenie   exteriérových   dverí,  osadenie    
    interiérových  dverí,  výmena   radiátorov,   nové stierky stien, obklad stien a dlažba podlahy,   
   výmena okien v malej sále aj KNS, 
 - rekonštrukcia   miestnych    komunikácií  -  vetva  G,  faktúra   vo   výške   54 781,08   €  je    
    uhradená,  je  podaná  žiadosť /ŽOP/ na PPA o refundáciu   na    preinvestované   náklady.   
Časť   tejto dotácie    sa   použije   aj    na    úhradu    faktúry   za    rekonštrukciu    
komunikácie  okolo  
     hasičskej      zbrojnice,     nakoľko     tieto   náklady  ešte    nie    sú    uhradené   a   zbytok    
     finančných prostriedkov na ďalšie investičné akcie, 
  - v rámci  opatrenia  7.4.   na  PPA   je podaný  projekt  na  multifunkčné  ihrisko,  čaká  sa či   
     bude schválený, 
  - v rámci    opatrenia   7.5.  na  PPA   je  schválený   projekt    Hobgarten - nemecká  perla  v 
     kráľovských záhradách v sume 26 500,- €, 
  -  v rámci slovensko – poľských  projektov   cyklotrasa   Stará Ľubovňa   Chmeľnica,  kde má   
      obec na tomto projekte spoluúčasť, 
 
Uznesenie č. 5/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo  v Chmeľnici  
schvaľuje 
plán investičnej činnosti v obci  na rok 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 6.  Vnútorná smernica č. 3 

 Starostka informovala o vydaní Vnútornej smernice č. 3 k zadávaniu civilných 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 (ďalej len „ZoVO"). 
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Uznesenie č. 6/1//2019 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
schvaľuje 
Vnútornú  smernica č. 3  k  zadávaniu  civilných  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. 
 
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. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 
 
 Správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 predniesla  
 
účtovníčka Mária Gurková. Poslanci túto správu audítora vzali na vedomie. Správa je prílohou 
zápisnice. 
 
Uznesenie č. 7/1/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
berie na vedomie 
Správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Chmeľnica za účtovné obdobie  
roka 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 

 
K bodu 8.   Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu  
                     výročnej správy s KÚZ za účtovné obdobie roka 2017 
 
 Správu audítora o overení konsolidovanej  účtovnej závierky a súladu výročnej správy s 
KÚZ za rok 2017 predniesla účtovníčka Mária Gurková. Poslanci túto správu audítora vzali na 
vedomie. Správa je prílohou zápisnice. 
  
Uznesenie č. 8/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
berie  na vedomie 
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s KÚZ za 
účtovné obdobie roka 2017 
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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 

 

 V tomto bode starostka obce navrhla zmenu limitu pokladničnej hotovosti, doteraz bol 
denný limit 5000,- EUR. Nakoľko sa na úrade začiatkom roka vyberajú od občanov miestne 
poplatky, kde niekedy tento limit je vyšší je potrebné tento limit zvýšiť takto: 
január – jún : denný limit pokladničnej hotovosti 10.000,- EUR 
júl – december : denný limit pokladničnej hotovosti 5.000,- EUR 
 
Uznesenie č. 9/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
schvaľuje  
denný limit pokladničnej hotovosti 10.000,- EUR za január až jún 
denný limit pokladničnej hotovosti 5.000,- EUR za júl až december  
 
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 9.  Interpelácie poslancov 

V tomto bode neboli vznesené interpelácie poslancov.        
 

K bodu 10.   Rôzne 
 
Starostka obce predniesla žiadosť Charity ...... Stará Ľubovňa, avšak je potrebné túto žiadosť 
doplniť v zmysle VZN obce o poskytnutí dotácie a následne sa znova prejedná na zasadnutí 
OZ. 
Starostka obce informovala o územnom konaní pre optický kábel SITEL Sabinov – Stará 
Ľubovňa, je to líniová stavba. 
 
Starostka prečítala prípis - vyjadrenie pre OZ od p. Pavla Fuchsa zo Starej Ľubovne vo veci 
nesúhlasu predaja pozemku v k.ú. Chmeľnica. 
 
Uznesenie č. 10/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
berie  na vedomie 
vyjadrenie k nesúhlasu predaja pozemku p. Pavlovi Fuchsovi 
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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 

 
Hlavný kontrolór obce Mgr. Jaroslav Kundľa predniesol Správu o kontrole 
 
Uznesenie č. 10/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
berie  na vedomie 
správu o kontrole 
 
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 14.   Záver 
 

V  závere  zasadnutia starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie   
obecného zastupiteľstva o 20,35  hodine ukončila. 
 
V Chmeľnici  18.02..2019 
Zapísala: Mária Gurková 
 
 
 
 
       ........................................................  
                 Ing. arch. Zita Pleštinská  
              starostka obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Beatrix Langová     .................................... 
Rudolf Haničák     .................................... 


