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Zápisnica č. 4/2017  zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica, 
konaného dňa 10.07.2017 

 
 
Prítomní:  Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce 
 
                        Poslanci: Jozef Duffala, Rudolf Haničák,      
                                         Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, 

       
Ďalší prítomní:      Mária Gurková, zamest. obce 
                                Mgr. Jaroslav Kundľa, hlavný kontrolór obce 
                                Ľudmila Kaňová, zamest. obce 
     
Verejnosť:  Peter Lompart 

Príloha: podrobný audiovizuálny záznam z rokovania 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba 
návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia  
Rokovanie OZ otvorila Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce. Privítala všetkých prítomných  
a konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4, čo je 57,14  %  účasť.  Ospravedlnili sa 
poslankyňa M. Podhorská, poslanci J. Holotňák a D. Špes. 
 
Starostka obce určila za zapisovateľku Ľudmilu Kaňovú. 
Navrhla do návrhovej komisie Ing. Andreu Kosturkovú a Jozefa Duffalu a určila za 
overovateľov zápisnice Ing. Beatrix Langovú a Rudolfa Haničáka. 
Zároveň prečítala návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh programu rokovania podľa pozvánky: 

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

2. Kontrola prijatých uznesení 
3. Vystúpenie občanov 
4. Správa o investičných akciách v obci 
5. Interpelácie poslancov 
6. Príprava Dňa obce 27. augusta 2017 
7. Rôzne 
8.   Záver 

Zapisovateľka: Ľudmila Kaňová 
Overovatelia zápisnice: Ing. Beatrix Langová, Rudolf Haničák 
Návrhová komisia: Ing. Andrea Kosturková a Jozef Duffala 
 
 
Návrhy  poslancov: 
– neboli podané návrhy k programu rokovania, iba hlavný kontrolór oznámil, že v bode rôzne  
   vystúpi ohľadom plánu kontrol  
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:   
1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a volebnej 
    komisie, schválenie programu rokovania 
2. Kontrola prijatých uznesení 
3. Vystúpenie občanov 
4. Správa o investičných akciách v obci 
5. Interpelácie poslancov 
6. Príprava Dňa obce 27. augusta 2017 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
Uznesenie č. 1/4/2017: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
a) schvaľuje  
   - program zasadnutia OZ 
   - návrhovú komisiu v zložení Ing. Andrea Kosturková a Jozef Duffala  
b) berie na vedomie 
   -  určenie zapisovateľky Ľudmily Kaňovej 
   -  a overovateľov zápisnice Ing. Beatrix Langová a Rudolf Haničák 
 
Hlasovanie:  za: 4   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, , 
                                                 Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová,     
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
 
K bodu 2.  Kontrola prijatých uznesení 
Kontrolu plnenia prijatých uznesení predniesla pracovníčka OcÚ Ľudmila Kaňová.  
 
  Uznesenie č. 35/2014  
 – zámer odpredaja parciel pre p. Jána Krafčíka, Chmeľnica č.32, nakoľko menovaný daroval 
   obci pozemok na prístupovú komunikáciu k jeho rod. domu  – ostáva v plnení 
 
Uznesenie č. 6/8/2015 
- v  prípade  potreby  odkúpenie  pozemku Štefana Lichvarčíka v lokalite Suchého poldra vo  
   výmere cca 6 m2 – ostáva v plnení 

Uznesenie č. 2/3/2016 

-vytýčiť miestnu komunikáciu v zmysle PD a následne ju majetkoprávne vysporiadať –  
  ostáva v plnení 
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Uznesenie č. 2/9/2016 
- poverenie  starostky obce  vstúpiť do  jednania  s Podtatranskou  prevádzkovou vodárenskou   
  spoločnosťou,   a.s. hraničná 66/17, 058 89 Poprad ohľadom odpredaja miestneho vodovodu,   
  kanalizácie   a  ČOV  v obci Chmeľnica  - ostáva v plnení 
 
Uznesenie  7/2/2017: 

finančný príspevok na záujmovú činnosť pre žiaka z našej obce, ktorý navštevuje ZŠ v Plavnici 
na r. 2017 vo výške 30,- eur - splnené 

 
Uznesenie č. 8/2/2017: 
poskytnutie príspevku z rozpočtu obce na r. 2017 pre rímskokatolícku cirkev, farnosť 
Chmeľnica vo výške 800,- €  na aktivity farského úradu - splnené 

 
Uznesenie č. 9/2/2017: 
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na r. 2017 na základe žiadosti, ktorú podalo Občianske 
združenie Aktívny život, n. o. Aktívne centrum Chmeľnica vo výške 615,- € - splnené, 
nevyčerpaná čiastka vo výške 376,85 vrátená na účet obce dňa 4.5.2017 
 
Uznesenie č. 5/3/2017: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
a) schvaľuje 
Príspevok KNS v Chmeľnici na XXV. ročník  DNK vo výške 720,- €. – splnené 

 
 
Uznesenie č. 2/4/2017: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
a) berie na vedomie  
     - kontrolu prijatých uznesení 
 
 
Hlasovanie:  za:   4  Jozef Duffala, Rudolf Haničák,  
                                                 Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová 
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
K bodu 3.  Vystúpenie občanov 
neboli 
 
 
K bodu 4. Správa o investičných akciách v obci 
Starostka obce informovala poslancov s výsledkami najčerstvejších investičných akcií: 
1. – ukončený je nový most pri č. 154, napriek tomu, že išlo o rekonštrukciu vybudoval sa nový  
 most spojený aj s asfaltovým povrchom na  MK aj okolo č. 133 + kúsok pri požiarnej zbrojnici 
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2.  ukončená je výstavba  MK od č. 197 – 227 s odvodňovacími rebrami, na ktorých sa nesmú 
parkovať autá. Je potrebné zachovať zatrávnené plochy, ktoré sa nesmú betónovať ani 
vydlažďovať!  Občania si môžu riešiť iba vstupy na vlastné pozemky, resp. vjazdy do dvorov. 
Každý si musí zabezpečiť dažďovú vodu zo striech  na svojom pozemku a nesmie ju odvádzať 
na obecnú komunikáciu a priľahlé obecné pozemky.  Upozorníme občanov miestnym 
rozhlasom. V prípade potreby im zašleme aj písomné upozornenie.  
 
Starostka obce ďalej informovala, že je zaevidovaný projekt na rekonštrukciu MK vetva G od 
požiarnej zbrojnice po obecný úrad a ďalší projekt na Park histórie. Ak by prešiel projekt na 
MK - vetva G je v projekte 1,5 m chodník, 3,5 m cesta. Starostka sa pokúsi o zmenu projektu, 
lebo sa obáva, že chodník je široký a cesta úzka.  Je potrebné dať veľký dôraz na vybudovanie 
odvodňovacieho kanálu pri tejto komunikácii, pretože sa tu sústreďuje dažďová voda z vyšného 
konca aj od školy. Cesta sa musí dôsledne odvodniť do miestneho potoka v jej spodnej časti.  
Občania si musia odstrániť na komunikácii terénne úpravy, ktoré zasahujú do obecného 
vlastníctva a vybudovať si napojenia na inžinierske siete. V zelenom páse komunikácii sa začne 
v mesiaci august  2017 s pokládkou optického kábla. 
 
Na zadnej ulici a na vyšnom konci sa vyčistil potok v rámci protipovodňovej prevencii. 
Odovzdali sa ďalšie monitorovacie správy na Revitalizáciu obce a Suchý polder a pripravuje sa 
projekt pre vydanie ÚR a SP na cyklotrasu. 
 
K bodu 5.   Interpelácia poslancov 
Poslanci mali tieto pripomienky: 
- poslankyňa Ing. A. Kosturková či sa nedá novú komunikáciu označiť dopravným značením  
   napr. obytná zóna, alebo 30-tka, lebo sa tam korčuľujú a robia na korčuliach a bicykloch  
   preteky 
- starostka obce odpovedala - že rokovala s policajtmi - je treba označiť celú obec, nielen časť  
- poslanec Jozef  Duffala – upozornil na chodníky okolo cesty od ihriska hore sa rozpadávajú 
                                           -  aj  na chodníku okolo potoka sú priehlbiny  
                                           -  opýtal sa aj na klub mládeže, ako to teraz je s klubom 
                                           -  navrhol, aby sa mantinely na hokej a ľadovú plochu už teraz 
                                              pripravili v spolupráci s urbariátom 
- starostka obce odpovedala –chodníky sa zničili dôsledkom vypúšťania dažďovej vody  zo  
                 striech rodinných domov. Ich rekonštrukcia sa bude riešiť podľa    
                                                  finančných možností obce. Priehlbiny na chodníku v rámci  
                                                 revitalizácie budú musieť opraviť naši zamestnanci. 
                                                - klub mládeže je k dispozícii  poslancom pri príprave podujatí 
                                               - skúsime osloviť Mareka Jachmana predsedu urbariátu alebo 
                                                 preveríme možnosť mantinelov z PVC     
 
K bodu 6.   Príprava Dňa obce 27.8.2017 
Starostka obce oboznámila poslancov s prípravou Dňa obce na 27. augusta 2017. 
Podujatie sa: 
- o 10,oo h. začne sv. omšou  za účasti vdp. Petra Duffalu  - posvätí sa pamätník pri kostole 
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- o 12,oo h. budú podávať guláš – poľovníci pri KD 
- o 14,30 h. ujo Ľubo – program pre deti – časť financuje OOCR Severný Spiš-Pieniny 
- o 16,oo h. zábava s ľudovou hudbou Ľubovka  
- o 17,45 h. tombola 
- o 18,oo h. divadelné predstavenie „Čertova skala“  
Starostka obce informovala, že vdp. farár navrhol, aby ženy napiekli koláče , ktoré sa môžu 
ponúkať za nejaký poplatok a aby názov podujatia bol Stretnutie rodákov. 
Poslanci boli za návrh názvu podujatia  „Deň obce – stretnutie rodákov“. 
 
K bodu 7.   Rôzne 
V rôznom  starostka obce informovala poslancov: 
-  o rokovaní s Podtatranskou vodárenskou  a prevádzkovou spoločnosťou, a. s. .  
- vodovod na IBV – PVPS  nebude financovať, lebo nie je vlastníkom vodovodu v Chmeľnici  
                               - je nádej, ak OZ dá  vodovod do vlastníctva PVPS 
                               - obyvatelia na IBV sú ochotní si vodovod zaviesť aj sami, len materiál aby  
                                 sa zaplatil   
                              - druhé rokovanie s PVPS bude či sa bude dať do vlastníctva len časť  
                                 vodovodu , alebo či prevezmú celý vodovod do vlastníctva 
- poslanci súhlasili s odpredajom vodovodu a vodojemu 
 
 
Uznesenie č. 3/4/2017: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
a) schvaľuje  
     - odpredaj vodovodu a vodojemu v obci  PVPS, a. s. za sumu dohodou 
 
 
Hlasovanie:  za:   4  Jozef Duffala, Rudolf Haničák,  
                                                 Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová 
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
Starostka obce informovala poslancov, že máme žiadosť o podpísanie dodatku k zmluve 
s EKOSERVISOM. Pre vysvetlenie dodala: 
- 75,- € mesačne platíme Ekoservisu, že kontroluje a berie vzorky na ČOV 
- máme zamestnanca s ½ úväzkom, ktorý sa stará o ČOV 
- je zatiaľ spokojnosť s novou technológiou – šnek ide stále, preto je zvýšený odber elektriny 
- vyše 12. 000,- € sú náklady na ČOV, bez mzdy 
- ešte chcú za evidenciu, vedenie agendy získať o 3 000,- € ročne naviac  
 
- poslanci navrhli ešte nepodpísať dodatok, ale pozrieť si starú zmluvu a pripraviť radšej novú 
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Uznesenie č. 4/4/2017: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
a) odporúča  
     - nepodpísať dodatok zmluvy firmy Ekoservis Slovensko, ale vypracovať novú zmluvu 
s prehodnotením úhrad za prevádzkovanie miestnej kanalizácie.  V prípade, že sa obec 
nedohodne s prevádzkovateľom bude  potrebné vypísať novú súťaž na prevádzkovateľa 
verejnej kanalizácie.  
 
Hlasovanie:  za:   4  Jozef Duffala, Rudolf Haničák,  
                                                 Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová 
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
 
V rôznom ďalej predložila žiadosť pani Otílie Kormanskej č. 84 o vrátenie pozemku parc. č. 
KN-C 460/11 o výmere 40 m2 nad ihriskom. 
V roku 2012 Obec prijala uznesenie o vrátení týchto pozemkov. Poslanci konštatovali, že bez 
majetkoprávne vysporiadanej komunikácie sa nemôže na pozemkoch v tejto časti IBV stavať. 
Z tohto dôvodu navrhli vlastníčke uhradiť za pozemok o výmere 40 m2 sumu 400,- €  (á 10,-
€/m2) v prípade nesúhlasu vlastníka zostáva v platnosti uznesenie z roku 2012. 
 
 
Uznesenie č. 5/4/2017: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
a) schvaľuje  
     - uhradenie za pozemok parc. č. KN-C 460/11 o výmere 40 m2 á 10,-€/m2  
        
Hlasovanie:  za:   4  Jozef Duffala, Rudolf Haničák,  
                                                 Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová 
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
Hlavný kontrolór Mgr. Jaroslav Kund ľa predložil ústnu žiadosť poslancom, aby navrhli do 
plánu kontrol  čo chcú, aby skontroloval. Padol návrh na: 
- kontrolu právnej subjektivity školy, resp. ZŠ s MŠ Chmeľnica 
- poslankyňa Ing. Beatrix Langová – aby škola predložila štatút 
                                                            - zatiaľ škola nepredložila OZ svoj štatút   
 
 
Z dôvodu, že neboli prítomní 3 poslanci OZ, z tohto dôvodu sa nemohlo upraviť VZN 
o daniach a poplatkoch  v zmysle previerky prokurátora.  
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K bodu 8.  Záver 
V závere tohto zasadnutia sa starostka obce poďakovala všetkým za účasť a štvrté zasadnutie   
obecného zastupiteľstva v roku 2017  o 19,00 hodine ukončila. 
 
 
V Chmeľnici  19.7.2017 
 
Zapísala: Ľudmila Kaňová 
 
 
 
 
       ........................................................  
                 Ing. arch. Zita Pleštinská  
              starostka obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Ing. Beatrix Langová     .................................... 
 
Rudolf Haničák              .................................... 


