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Zápisnica č. 5/2016  zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica, 
konaného dňa 13.12.2016 

 
 
 
Prítomní:  Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce 
 
                        Poslanci: Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Jozef Holotňák, 
                                         Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová,  
                                         Mgr. Monika Podhorská, Dominik Špes 
 
Ostatní prítomní:      Mária Gurková, zamestnankyňa obce 
                                    Mgr. Jozef Jendrichovský, hlavný kontrolór 
                                    Ľudmila Kaňová, zamestnankyňa obce 
    Mgr. Ľudmila Klimková, riaditeľka ZŠ s MŠ 
 
Občania prítomní: Ing. Eduard Pleštinský, JUDr. Peter Lompart 

Príloha: podrobný audiovizuálny záznam z rokovania 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvorila a viedla Ing. arch. Zita 
Pleštinská, starostka obce. Privítala prítomných na piatom zasadnutí OZ v roku 2016.  

Navrhla za zapisovateľku Ľudmilu Kaňovu a za overovateľov zápisnice poslankyne:  
Ing. Beatrix Langovu a Ing. Andreu Kosturkovu. 
 

Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na 
zasadnutie OZ. Starostka obce prečítala návrh programu a zároveň  ho  doplnila o bod č. 6 
a dala  možnosť doplniť ho aj poslancom.  

 
Návrh programu rokovania podľa pozvánky: 
 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a schválenie programu 
rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie 
3. Vystúpenie občanov 
4. Kontrola prijatých uznesení 
5. Rozbor projektových aktivít a rozvojového programu obce, výstavby a údržby miestnych 

komunikácií na rok 2017 
6. Návrh rozpočtu obce Chmeľnica na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 (vrátane  

stanovísk hlavného kontrolóra a Komisie finančnej a správy majetku) 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 
8. Interpelácie poslancov 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 
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K bodu 1 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu 
zasadnutia  
Zapisovateľka: Ľudmila Kaňová 
Overovatelia zápisnice: Ing. Beatrix Langová, Ing. Andrea Kosturková 
K návrhu programu neboli vznesené ďalšie návrhy.  
 
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia OZ: 
 
Hlasovanie: Za:   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Jozef Holotňák, Mgr. Monika Podhorská   
                                Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, Dominik Špes 
                        Proti: 0      
                        Zdržalo sa: 0 
 
OZ schválilo predložený Program zasadnutia OZ s doplneným bodom č. 6 a číselným posunom 
ostatných bodov.  
 
Program s doplneným bodom: 
 
Návrh na schválenie programu so zmenou 
   
  1.  Otvorenie 

2.  Voľba návrhovej komisie 
  3.  Vystúpenie občanov 
  4.   Kontrola prijatých uznesení 

5.  Rozbor projektových aktivít a rozvojového programu obce, výstavby a údržby miestnych   
     komunikácií na rok 2017 
6.  Správa audítorky o overení účtovnej závierky za rok 2015 

  7.   Návrh rozpočtu obce Chmeľnica na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 (vrátane   
        stanovísk  hlavného kontrolóra a Komisie finančnej a správy majetku) 
   8.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 
   9.  Interpelácie poslancov 

10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver 

 
Uznesenie č. 1/5/2016 
Obecné zastupiteľstvo  v Chmeľnici   

b/ berie na vedomie 
    určenie zapisovateľky Ľudmily Kaňovej 
    a overovateľov zápisnice : Ing. Beatrix Langovej a Ing. Andrey Kosturkovej 
 
a) schvaľuje 
    program zasadnutia OZ s doplnením pod bodom č. 6 
 
Hlasovanie: Za:   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Jozef Holotňák, Mgr. Monika Podhorská   
                                Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, Dominik Špes 
                        Proti: 0      
                        Zdržalo sa: 0 
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K bodu 2  – Voľba návrhovej komisie  
Starostka  navrhla do  návrhovej komisie týchto poslancov: Jozefa Holotňáka a Mgr. Moniku 
Podhorsku. 
 
   
Uznesenie č. 2/5/2016 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení Jozef Holotňák a Mgr. Monika Podhorská 
 
Hlasovanie: Za:   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Jozef Holotňák, Mgr. Monika Podhorská   
                                Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, Dominik Špes 
                        Proti: 0      
                        Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 – Vystúpenie občanov – nikto nevystúpil 
 
K bodu 4  - Kontrola prijatých uznesení 

Kontrolu plnenia prijatých uznesení predniesla zapisovateľka Ľudmila Kaňová. 
 
Uznesenie č. 30b/2014  
– odpredaj pozemkov podľa vyhlásenej verejnej súťaže p. Kataríne Ilkovičovej zo Starej    
   Ľubovne – 1. splátka  26 400,- uhradená v termíne  31.12.2014,  2. splátka vo výške 
   20 000,-  € uhradená dňa 11.8.2015 – 3. splátka uhradená dňa 23.11.2016 - splnené 
 
 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. 2/10/2015 
- odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 795/1 o výmere 22 m2 podľa GP číslo 33/2014 zo  
   dňa  29.4.2014 v cene 10,- €/m2. Pozemok sa predáva za účelom prístupu k vlastnému  
   pozemku podľa § 9 a ods.8 písm. e) zák. SNR č.m138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  
   neskorších predpisov. /Fridrich Sedlák/ -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 
 
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 
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Člen návrhovej komisie poslanec Jozef Holotňak predniesol uznesenie: 
 
Uznesenie 3/5/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo  v Chmeľnici   
berie na vedomie 
kontrolu plnenia prijatých uznesení 

 
Hlasovanie: Za:   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Jozef Holotňák, Mgr. Monika Podhorská   
                                Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, Dominik Špes 
                        Proti: 0      
                        Zdržalo sa: 0 
 

K bodu 5 – Rozbor projektových aktivít a rozvojového programu obce, výstavby a údržby 
                    miestnych komunikácií na rok 2017 
 
          V tomto bode starostka obce uviedla, že na verejnom zhromaždení občanov (VZO), ktoré 
sa konalo 20.11.2016 podala podrobnejšiu informáciu  o zrealizovaných investičných akciách 
a teraz urobí ich sumár.  

• vymenili sa vonkajšie dvere obecného úradu a 2 striešky nad vstupom do obecného 
úradu a kultúrneho domu, urobili sme údržbu priestorov  

• zrealizovali sme rekonštrukciu ČOV v hodnote 50326,36 EUR, z toho 47000,00 EUR 
bola dotácia z Environmentálneho fondu na základe rozhodnutia ministra ŽP László 
Solymosa. Situácia na ČOV sa zlepšila, o čom svedčia zobraté vzorky. Po rekonštrukcii 
ČOV boli všetky vzorky v súlade s vodoprávnym rozhodnutím. Z dôvodu inštalácie 
hrubého predčistenia sa zvýšia náklady na  elektrickú energiu.  

• zrealizoval sa  Kamerový systém obce v hodnote 12600 EUR, z toho bola dotácia 
z MV SR vo výške 10000 EUR. Kamerový systém slúži k bezpečnosti obce  s dôrazom 
na ochranu majetku obce a bezpečnosť  hlavne starších občanov pred falošnými 
predajcami. Starostka uviedla, že aj v našom okrese Stará Ľubovňa narastajúcim 
problémom sú rôzne podvody a zneužívania starších, hlavne osamelých občanov, 
vymámenie finančnej hotovosti a následné okradnutie. Rastie tiež ohrozovanie 
starších občanov  rôznymi asociálmi a ohrozovanie ich domovej a osobnej slobody, 
dokonca i ohrozenia ich zdravia a života.  Množí sa neustále viac rôznych podvodníkov, 
ktorí sa snažia od bezbranných a ľahko ovplyvniteľných starších ľudí vymámiť finančné 
prostriedky, dostať sa do ich bytu alebo domu, okradnúť ich, či spôsobiť iné vážne 
problémy a ohrozenie životov. 

• namontovali sa v obci 2 dopravné zrkadlá –sú pozitívne ohlasy hlavne od vodičov 
• zrealizovali sme rekonštrukcia javiska v sále KD vo výške 3257,14 EUR , z ktorej 

bola dotácia vo výške 1000 EUR z Prešovského samosprávneho kraja   
• Plánujeme úpravu podlahy v sále KD okolo dreveného parketu, ktorá je v dezolátnom 

stave, výmenu líšt  a v pláne je výmena dverí do sály, do WC a vstupných dverí do KD 
• Urobila sa úprava časti cintorína, v ktorej sa zrútilo oplotenie bielym plotom – občania 

to ocenili  
• Urobil sa súvislý asfaltový koberec na obecnej komunikácii smerom k železničnej 

stanici 
• Zrekonštruovala sa hasičská zbrojnica- výmena podlahy, strop, okná, maľba strechy -

vo výške 4526,37 EUR . DHZ dostala protipovodňový vozík a dotáciu z MV SR vo 
výške 2000 EUR. 
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- na úseku ŽP – požiadali sme o výrub stromov pred školou, pri kaplnke sv. Barbory a smreky   
  v ochrannom pásme okolo  trate , ktoré ohrozujú bezpečnosť v obci  
- čo sa týka ciest, je v pláne väčšia rekonštrukcia MK od č. 197 až po 227- plánujeme  rozpustiť 
rezervu, projektant príde vysvetliť občanom dve varianty rekonštrukcie MK 
- obec musí zakúpiť malotraktor, nakoľko nemá žiadny dopravný prostriedok 
- máme podané 3 projekty na Platobnej agentúre: 
  1. projekt na multifunkčné a detské ihrisko. Žiaľ výzva sa zrušila  a nová výzva zatiaľ 
nebola vyhlásená 
  2. projekt – na MK vetvu G od č. 104 -125 
  3. projekt – na cestovný ruch – Park histórie – súvisiaci  s cyklotrasou v rámci projektu   
      EUROVELO 11, na ktorú je spracovaná štúdia 
 
          Starostka obce informovala poslancov, že máme 1002 obyvateľov a teda sme sa 
dostali medzi obce nad 1000 obyvateľov.  
- Poslanec – Dominik Špes sa opýtal, či sa bude  riešiť aj  MK na IBV pri trati a zábrana  
  v spodnej časti obce proti povodniam. 
- starostka obce vysvetlila, že obec má podanú žiadosť na dotáciu z Environmentálneho  
  fondu na vybudovanie vodovodu na IBV pri trati.  Najskôr sa musí zrealizovať vodovod,  
  verejné osvetlenie a potom úprava cesty. 
 - čo sa týka zábrany v spodnej časti obce informovala, že obec pripravuje projekty na II. etapu   

   ochrany obce proti povodniam, v ktorej je zahrnutá   regulácia potokov v obci  a proti-     
povodňová stena na železničnom moste s odvedení potoka popod  komunikáciu pred vstupom 
do obce. Zatiaľ výzva nebola vyhlásená. Ak sa nám nepodarí získať dotácie, tak sa pokúsime 
vybudovať protipovodňovú stenu  na železničnom moste a odvedenie potoka pod vstupnú 
cestu do obce v rigole popri železničnej trati.  K tomu potrebujeme súhlas ŽSR. 

- Poslanec – Jozef Duffala mal otázku, či rezerva je z predaja pozemkov pod strelnicou. 
- starostka obce potvrdila, že ušetrená rezerva  je z predaja uvedených pozemkov. Kupujúci  
  zaplatil tohto roku aj poslednú tretiu  splátku. 
 
Člen návrhovej komisie poslanec Jozef Holotňak predniesol uznesenie: 
 
Uznesenie 4/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo  v Chmeľnici  

a) berie na vedomie 
    Rozbor projektových aktivít a rozvojového programu obce, výstavby a údržby miestnych  
    komunikácií a majetku obce na rok 2017 
 
b) schvaľuje 
     Investičné aktivity na rok 2017 
 
Hlasovanie: Za:   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Jozef Holotňák, Mgr. Monika Podhorská   
                                Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, Dominik Špes 
                        Proti: 0      
                        Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 6 – Správa audítorky o overení účtovnej závierky za rok 2015 

          Správu o audite prečítala Mária Gurková, ekonómka obecného úradu, dodala, že obec 
musí mať tieto správy prerokované v OZ. Správa o overení individuálnej účtovnej závierky za 



Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 13.12.2016  Strana 6 z 8   
 

r. 2015 a správa nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2015 a dodatok 
správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou závierkou tvoria 
prílohu  zápisnice. 
 
Člen návrhovej komisie Jozef Holotňak predniesol uznesenie: 
 
Uznesenie 5/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo  v Chmeľnici  

a) berie na vedomie 
     - Správu o overení individuálnej účtovnej závierky obce Chmeľnica za účtovné obdobie   
        r. 2015 
     - Správu nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2015 
     - Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou   
        závierkou obce Chmeľnica za r. 2015 
 
Hlasovanie: Za:   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Jozef Holotňák, Mgr. Monika Podhorská   
                                Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, Dominik Špes 
                        Proti: 0      
                        Zdržalo sa: 0 
 
 
 
 
K bodu 7 -  Návrh rozpočtu obce Chmeľnica na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 
a 2019 (vrátane  stanovísk hlavného kontrolóra a Komisie finančnej a správy majetku) 
 
          Starostka obce informovala, že zasadala finančná komisia k návrhu rozpočtu na rok 
2017. Mária Gurková predniesla komentár vysvetľujúci delenie príjmov a výdavkov na bežné a 
kapitálové, koľko činia bežné kapitálové príjmy a výdavky na r. 2017, a že súčasťou rozpočtu 
sú aj finančné operácie.  Celkový rozpočet obce je vyrovnaný. 
K tomuto bodu sa prihlásili s otázkou: 
- poslankyňa - Monika Podhorská, ktorá požiadala o vysvetlenie položky kapitálové výdavky: 
  75 000,- € a kapitálové príjmy: 0,- € 
- starostka obce vysvetlila, že 53 000,- € je terajšia rezerva a 22 000,- € je predpoklad ušetriť   
   z rozpočtu obce v roku  2016. 
- poslanec - Dominik Špes mal otázku či je v rozpočte ZŠ s MŠ rátané aj s asistentom pre MŠ  
   a či z čiastky na položke rekreačné a športové služby sa môžu čerpať prostriedky na stolný  
   tenis. Požiadal vysvetlenie tiež k niektorým ďalším položkám. 
- starostka obce vysvetlila, že ZŠ s MŠ  sa navýšil rozpočet podľa platného VZN 1/2012 o viac   

ako 6000 EUR a v je v kompetencii riaditeľky ZŠ s MŠ rozhodnúť, ako budú tieto finančné  
   prostriedky v roku 2017 použité. Na druhú časť otázky odpovedala, že  podľa VZN č. 1/2015  

 môžu združenia požiadať o dotáciu z rozpočtu obce. Vysvetlenie k ďalším položkám mu 
poskytla ekonómka obce Mária Gurková. 

  Hlavný kontrolór obce vo svojom stanovisku odporúčal OZ návrh rozpočtu na rok 2017 
   schváliť. 
   Návrh rozpočtu je prílohou zápisnice. 
 
Člen návrhovej komisie Jozef Holotňák predniesol uznesenie: 
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Uznesenie 6/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo  v Chmeľnici  

 
a) schvaľuje 
    návrh rozpočtu obce Chmeľnica na rok 2017 
 
a) berie na vedomie 
    rozpočet obce Chmeľnica s výhľadom na roky 2018 – 2019 
 
Hlasovanie: Za:   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Jozef Holotňák, Mgr. Monika Podhorská   
                                Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, Dominik Špes 
                        Proti: 0      
                        Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 8 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 

          Predniesol ho hlavný kontrolór Mgr. Jozef Jendrichovský. Poslanci nemali  pripomienky 
k prednesenému plánu.   
 
Člen návrhovej komisie Jozef Holotňák predniesol uznesenie: 
 

Uznesenie 7/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo  v Chmeľnici  

schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 

Hlasovanie: Za:   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Jozef Holotňák, Ing. Monika Podhorská   
                                Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, Dominik Špes 
                        Proti: 0      
                        Zdržalo sa: 0 
 
K bodu  9 – Interpelácie poslancov 

          S interpeláciou vystúpil poslanec: 

- Jozef Duffala – ochrana ohrozenej „Čertovej skaly“ – 
                          -  stav nášho traktora, či už je  nefunkčný 
- starostka obce reagovala, že podľa jej  skúseností, až keď sa problém zmedializuje, potom sa  
  veci  pohnú dopredu, zatiaľ rozhodnutím dotknutého orgánu štátnej správy  je ťažbou  
  usmerniť smer koryta rieky Poprad. 
  Obec má iba kosačku, ktorú využíva aj ako traktor. Jej stav je nevyhovujúci, v súčasnosti je  
  nepojazdná,  obec neustále vkladá prostriedky do opravy.   
- Jozef Holotňák – poukázal na zlý stav cesty, kde stavia dom a potok, ktorý robí problém  
obyvateľom na  prednej ulici, zatápa im pivnice. 
- starostka obce informovala, že je treba občanom vysvetliť, že postupne sa pustíme do 
rekonštrukcie komunikácií v obci podľa finančných možností 
- Dominik Špes – žiadal, aby na ďalšom zasadnutí bol v programe zvlášť bod – túlaví psy, je  
   potrebné ich konečne riešiť pokutami 
- Mgr. Monika Podhorská – na novej ceste je vyrezaný v asfalte štvorec  
                                              - čo sa riešilo na ulici pred Ondrejom Vasilíkom č. 34  
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 - starostka obce vyzve PPVS – VEOLIU a zistí,  prečo je tam vyrezaný štvorec v ceste   
    a na druhú otázku odpovedala, že sa dohodla s pani Máriou Vasilíkovou, že ich komunikácia 
sa bude riešiť pri príprave komunikácii k cintorínu.                               
 
K bodu  10  - Rôzne 
          V tomto bode starostka obce navrhla plán zasadnutí OZ, konkrétne termíny na rok 2017. 
Zasadnutia sú naplánované na utorky: 17.1.2017, 14.3.2017, 20.6.2017, 26.9.2017 
a 28.11.2017. 

Člen návrhovej komisie Jozef Holotňak predniesol uznesenie: 
 

Uznesenie 8/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo  v Chmeľnici  

schvaľuje 
Plán zasadnutí OZ na rok 2017 
 
Hlasovanie: Za:   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Jozef Holotňák, Mgr. Monika Podhorská   
                                Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová, Dominik Špes 
                        Proti: 0      
                        Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 11 - Diskusia 

          Starostka obce vyzvala poslancov o spoluprácu, súčinnosť a pomoc na 3. reprezentačný 
ples obce, aj o účasť poslancov na plese. Pred tým sa budú konať ešte 2 podujatia – Vianočná 
burza 18.12.2016 a divadelné predstavenie našich divadelníkov 26.12.2016. 
Spomenula, že je problém s klubom mládeže, že tam chodia aj cudzí aj pod vplyvom alkoholu. 
Je treba ich viesť, mať nejakého vedúceho, ktorý by ich viedol a mal nad nimi dozor. 
 
                   
K bodu  12 - Záver 

          Po vyčerpaní všetkých bodov programu a schválení uznesení, starostka obce poďakovala 
prítomným za účasť, poďakovala za spoluprácu v roku 2016, popriala radostné a požehnané 
sviatky a veľa zdravia a úspechov do nového roku a zasadnutie OZ ukončila.  
 
V Chmeľnici, 22.12.2016 
Zapisovateľka: Ľudmila Kaňová  
 
 
 
 

      
           
Ing. arch. Zita Pleštinská 

            starostka obce 
 

Overovatelia zápisnice 

Ing. Beatrix Langová              ................................... 

Ing. Andrea Kosturková  .................................... 


