
 
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 17.04.2018 
 
  Strana 1 z 9   
 
 

 
 

 

Zápisnica č. 2/2018  zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica, 
konaného dňa 17.04.2018 

 
 
Prítomní:  Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce 
 
                        Poslanci: Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Dominik Špes,      

      Ing. Beatrix Langová,  
 

Neprítomní:           Ing. Andrea Kosturková- ospravedlnená 
                                Jozef Holotňák - ospravedlnený 
                                Mgr. Monika Podhorská - ospravedlnená 
Ďalší prítomní:      Mária Gurková, zamest. obce 
                                Mgr. Jaroslav Kundľa, hlavný kontrolór obce 
                                Ľudmila Kaňová, zamest. obce 
Verejnosť:  viď prezenčnú listinu 
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba 
návrhovej komisie a schválenie programu rokovania  

Rokovanie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ)  otvorila Ing. arch. Zita Pleštinská, 
starostka obce. Starostka obce privítala všetkých prítomných  a konštatovala, že zastupiteľstvo 
je uznášania schopné. Počet prítomných poslancov je 4, čo je 57,14 %  účasť. Ospravedlnili sa 
poslankyňa Ing. Andrea Kosturková, Mgr. Monika Podhorská a poslanec Jozef Holotňák.  

Starostka obce určila za zapisovateľku Ľudmilu Kaňovú. 
Do návrhovej komisie navrhla poslancov Jozefa Duffalu a Dominika Špesa a určila za 
overovateľov zápisnice Ing. Baeatrix Langovú a Rudolfa Haničáka. 
Zároveň prečítala návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh programu rokovania podľa pozvánky: 

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

2. Kontrola prijatých uznesení 
3. Vystúpenie občanov 
4. Informácia o projektoch so schválenou dotáciou 163 820,54 €  
      4.1 Chmeľnica- Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Vetva G  

4.2 Hophgaten- nemecká perla v kráľovských záhradách 
4.3 Chmelnica IBV Pri trati, SO 511-00 Vodovod 

5. Rekonštrukcia detského ihriska 
6. Príprava PD na prístavbu kultúrneho domu 
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2018 
8. Žiadosti o poskytnutie dotácie  na rok 2018 
9. Interpelácie poslancov 
10. Rôzne 
11. Záver 
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Zapisovateľka: Ľudmila Kaňová 
Overovatelia zápisnice: Ing. Beatrix Langová. Rudolf Haničák 
Návrhová komisia: Jozef Duffala, Dominik Špes 
 
Návrhy  poslancov: 
– neboli podané návrhy k programu rokovania zo strany poslancov 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:   
1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie,  
    schválenie programu rokovania 
2.  Kontrola prijatých uznesení 
3. Vystúpenie občanov 
4.  Informácia o projektoch so schválenou dotáciou 163 820,54 €  
      4.1 Chmeľnica- Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Vetva G  

4.2 Hophgaten- nemecká perla v kráľovských záhradách 
4.3 Chmelnica IBV Pri trati, SO 511-00 Vodovod 

5.  Rekonštrukcia detského ihriska 
6.  Príprava PD na prístavbu kultúrneho domu 
7.  Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2018 
8.  Žiadosti o poskytnutie dotácie  na rok 2018 
9.  Interpelácie poslancov 
10. Rôzne 
11. Záver 
 
 
Uznesenie č. 1/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
a) schvaľuje  
   - program zasadnutia OZ 
   - návrhovú komisiu v zložení  Jozef Duffala, Dominik Špes 
b) berie na vedomie 
   -  určenie zapisovateľky Ľudmily Kaňovej 
   -  a overovateľov zápisnice Ing. Beatrix Langová, Rudolf Haničák 
 
 
Hlasovanie:  za:  4   Jozef Duffala, Rudolf Haničák,  Dominik Špes 
                                                 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 starostka obce.  
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 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 
 
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 č. 3/4/2017: 
- odpredaj vodovodu v obci a vodojemu PVS, a. s.  za sumu dohodou – ostáva v plnení 

 
Uznesenie č. 4/4/2017: 
- 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 - ostáva v plnení 
 
Uznesenie č. 5/4/2017: 
- uhradenie pozemku parc. č. KN-C 460/11 o výmere 40 m2 á 10,-€/m2- ostáva v plnení 

 
Uznesenie č. 6/1/2018: 
- poskytnutie dotácie Spišskej katolíckej charite, Charitatívna služba v rodinách, Nám. gen. 
  Štefánika 6, Stará Ľubovňa, vo výške 250,- eur - splnené 
 

Uznesenie č. 7/1/2018: 
- poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na r. 2018 Základnej škole s materskou školou Plavnica, 
   vo výške 30,- eur - splnené 
 

Uznesenie č. 8/1/2018: 
- poskytnutie finančného príspevku  Mestu Stará Ľubovňa činnosť CVČ na r. 2018  vo výške   
  30,- € na žiaka, v celkovej čiastke 180,- € - splnené 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uznesenie č. 9/1/2018: 
- finančný príspevok vo výške 300,- €  z príležitosti osláv životného jubilea bývalého vdp.   
  farára Mgr. Jozefa  Palenčára, v ktorom je zahrnutá doprava autobusom do Richnavy       
  a Víťaza - splnené 

 
 
Uznesenie č. 2/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
berie na vedomie  
     - kontrolu prijatých uznesení 
 
Hlasovanie:  za:  4  Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Dominik Špes 
                                                 Ing. Beatrix Langová,   
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
K bodu 3.  Vystúpenie občanov 
p. Alžbeta Alexanderčíková – pýtala sa na termín vývozu VOO, na vodovod a plynofikáciu na 
IBV pri trati, na riešenia s  pozemkami, na stavebné pozemky na nižnej rovni a na úpravu 
cintorína na kaskády 
p. Ján Lompart – mal otázku, prečo sa výstavba vodovodu pre časť IBV pri trati nerieši 
zokruhovaním  
 
Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce odpovedala: 
- vývoz VOO je určený na termín 15.5.2018 a 9.10.2018  
- na nižnej rovni je veľa vlastníkov, máme ich vypísaných, niektorí občania si medzi sebou už  
  vysporiadavajú pozemky, bolo by dobré, ak by sa niekto  našiel z tých vlastníkov a ujal sa  
  prípravy pozemkov  
  Na základe návrhu starostky obce bol spracovaný geodetom prvotný plán riešenia miestnej  
  komunikácie, od ktorej sa budú riešiť stavebné pozemky  
- úprava cintorína na kaskády by bola veľmi nákladná a zatiaľ nie je požiadavka na  
  pochovávanie v novej časti, občania majú v nájme hroby po svojich príbuzných. 
 
- na IBV pri trati sa začne s výstavbou vodovodu hneď po uzavretí zmluvy 
s Environmentálnym fondom v zmysle  získania dotácie schválenej ministrom ŽP Lászlom 
Solymosom z Environmentálneho fondu. V rámci zmeny stavby pred dokončením sa bude 
riešiť aj zokruhovanie vodovodu. 
 
 
K bodu 4. Informácia o projektoch so schválenou dotáciou 163 820,54 €  
                 4.1 Chmeľnica- Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Vetva G  

           4.2 Hophgaten- nemecká perla v kráľovských záhradách 
           4.3 Chmelnica IBV Pri trati, SO 511-00 Vodovod 
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Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce podala poslancom bohaté informácie  o  
projektoch  pre rok 2018 a to o projekte: 
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Vetva G = úsek do požiarnej zbrojnice smerom  
 k obecnému úradu,  od súp. č. 125 – 104, je schválená dotácia 59 231, 93 €. Obyvatelia v tejto 
lokalite sa musia urgentne napojiť na inžinierske siete! Odstrániť si všetky úpravy, ktoré 
zasahujú do plánovanej rekonštrukcie cesty. 
-  Hophgaten- nemecká perla v kráľovských záhradách = projekt určený na turistickú 
infraštruktúru. Výška dotácie bola schválená vo výške 26 288, 61 € 
-  Chmelnica IBV Pri trati, SO 511-00 Vodovod = rozšírenie vodovodu na IBV pri trati. 
Výška dotácie je 78 300 €.  Spoluúčasť obce pri tejto stavbe je 4121,06 € ( 5 %)  a 2600 € 
v zmysle mandátnej zmluvy na stavebného dozora. 
V súčasnosti  starostka obce pripravuje podklady na podpísanie zmlúv. 
 
Uznesenie č. 3/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo  v Chmeľnici   
berie na vedomie  
- Informáciu o projektoch 
 
Hlasovanie:  za: 4  Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Dominik Špes 

             Ing. Beatrix Langová 
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 

 neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
K bodu 5.  Rekonštrukcia detského ihriska  
1.výzva 7.4 na projekt na výstavbu multifunkčného a detského ihriska sa zrušila, ale projekt bol 
podaný v 2. vyhlásenej výzve do 30. novembra 2017.  Zatiaľ nie sú projekty vyhodnotené.  
Naše detské ihrisko pri futbalovom ihrisku potrebuje rekonštrukciu. 
Je vypracovaná prvá štúdia na rekonštrukciu detského ihriska – šmýkačka, rebríky na lezenie, 
laná na šplhanie a hojdačka alebo druhý návrh – veža podobná ako v školskom parku. 
Poslanci upozornili, že je potrebné následne vyznačiť priestor na ihrisku tabuľkou „používanie 
detského ihriska na vlastné riziko“. 

 
Uznesenie č. 4/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo  v Chmeľnici  
schvaľuje 
-  rekonštrukciu detského ihriska v zmysle návrhov v hodnote cca 10 000 €  
 
Hlasovanie:  za: 4  Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Dominik Špes 
      Ing. Beatrix Langová,  
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
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K bodu 6.  Príprava PD na prístavbu kultúrneho domu  

Starostka obce oboznámila prítomných, že dala vypracovať projektovú dokumentáciu  
na prístavbu kultúrneho domu, projektant ju zdigitalizoval. Ide hlavne o zastrešené pódium 
a vybudovanie skladu. Realizácia nebude z vlastných prostriedkov, ale cez projekt. 
 
Uznesenie č. 5/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
berie na vedomie 
-  prípravu PD na prístavbu KD 
 
Hlasovanie:  za: 4   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Dominik Špes 
                                                 Ing. Beatrix Langová,   
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
K bodu 7.    Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2018 
 
Informáciu podala ekonómka Mária Gurková, vysvetlila po položkách v príjmoch a výdavkoch 
urobené úpravy, ktoré sme nepredpokladali, napr. schválenie dotácii na projekty, ku ktorým 
musí obec poskytnúť aj vlastné prostriedky. 
Informácia je prílohou k zápisnici. Poslanci nemali výhrady a rozpočtové opatrenie č.1/2018 
schválili. 
 
Uznesenie č. 6/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
schvaľuje 
- rozpočtové opatrenie č. 1/2018 
 
Hlasovanie:  za: 4   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Dominik Špes 
                                                 Ing. Beatrix Langová,   
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
 
K bodu 8.   Žiadosti o poskytnutie dotácie 
Starostka obce predložila žiadosti o poskytnutie dotácie a príspevku na rok 2018: 
 
1. Žiadosť o dotáciu vo výške 500,- €, ktorú podalo o. z. Aktívny život, Aktívne centrum  
    Chmeľnica (stolný tenis). 
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Uznesenie č. 7/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
schvaľuje 
- poskytnutie dotácie  o. z. Aktívny život, Aktívne centrum Chmeľnica , vo výške 500,- eur 
   na r. 2018 
  
Hlasovanie:  za: 3      Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Ing. Beatrix Langová,   
 
   proti: 1    Dominik Špes 
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
2. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Chmeľnica o poskytnutie nenávratného   
    príspevku z rozpočtu obce na r. 2018 na letný detský tábor vo výške 500,- €.  
    Poslanci schválili jednohlasne. 
 
Uznesenie č. 8/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
schvaľuje 
- poskytnutie nenávratného príspevku  z rozpočtu obce na r. 2018 na detský letný tábor vo   
   výške 500,- eur. 
 
Hlasovanie:  za: 4   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Dominik Špes 
                                                 Ing. Beatrix Langová,   
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
3. Žiadosť  Dany Foľvarskej, Chmeľnica č. 149 o odkúpenie časti obecného pozemku cca 75  
    m2, po dĺžke pozemku, ktorý  na vyšnom konci vlastní. Starostka obce informovala  
    poslancov, že to preverila na tvári miesta a navrhla súhlasiť s tým, že obec pripraví Zámer 
odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
Uznesenie č. 9/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
schvaľuje 
- prípravu zámeru odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle žiadosti 
pani Dany Foľvarskej 
 
Hlasovanie:  za: 4   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Dominik Špes 
                                                 Ing. Beatrix Langová,   
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
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K bodu 9.   Interpelácia poslancov 
 
- poslanec Jozef Duffala – upozornil nato, aby sa budova hasičskej zbrojnice ešte pred  
  výstavbou cesty v jej okolí  napojila na vodovod a kanalizáciu 
- starostka obce odpovedala, že p. Volaříková  už pripravuje projekt, budeme musieť vyhlásiť  
  a upozorniť, resp. dať termín dokedy sa musia napojiť obyvatelia v tejto lokalite na siete 
- poslanec Dominik Špes – na úsek cesty pri súp. č. 358 – J. Kormanský vysypať makadam 
                                           - k pozemku P. Lichvarčíka, kde prebieha výstavby RD – vodu a  
                                             elektrinu   
- starostka poznamenala, že sa to môže vyriešiť počas realizácií investičných akcií v obci 
- poslanec Rudolf Haničák – upozornil na strom v zlom stave na vyšnom konci pri č. domu 
144 
 
K bodu 10.  Rôzne 
V rôznom boli prerokované tieto 3 body: 
 
1.  Mgr. Jaroslav Kundľa, hlavný kontrolór obce  podal zastupiteľstvu Správu o kontrolnej  
     činnosti, v ktorej spomenul kontrolu VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom  
     poplatku za KO a DSO, ku ktorej spracoval  Dodatok č. 1 k uvedenému VZN.  
     Druhá kontrola sa týkala Návrhu rozpočtu na r. 2018, ten sa 13.12.2017 aj schválil.   
     A tretia  kontrola hospodárenia obce so mzdovými prostriedkami, kde konštatoval, že  
     naplánované mzdy vo výške 103 tis. Eur boli čerpané vo výške 85 tis. Eur. 
     Správa je prílohou zápisnice. 
   
Uznesenie č. 10/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
berie na vedomie 
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
 
Hlasovanie:  za: 4   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Dominik Špes 
                                                 Ing. Beatrix Langová,   
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
2. Rudolf Haničák, predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri OZ v Chmeľnici predložil na  
zasadnutí OZ  záver komisie, ktorá zasadala 13.4.2018. 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. 11/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
berie na vedomie 
- správu o zasadnutí  komisie na ochranu verejného záujmu 
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Hlasovanie:  za: 4   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Dominik Špes 
                                                 Ing. Beatrix Langová,   
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
3. Ponuka na rekonštrukciu materskej škôlky. 
    Z predložených ponúk p. Kseňáka, p. Polomčáka z Plavča, firmy IMHO a p. Štefana Kaňu,  
    poslanci vybrali ponuku nášho občana p. Štefan Kaňu. 
 
 
Uznesenie č. 12/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
schvaľuje 
- na rekonštrukciu priestorov materskej škôlky ponuku p. Štefan Kaňu Práce vrátane 
stavebného materiálu vo výške max. 4,500 €. 
 
Hlasovanie:  za: 4   Jozef Duffala, Rudolf Haničák, Dominik Špes 
                                                 Ing. Beatrix Langová,   
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
K bodu 11.  Záver 

V  závere tohto zasadnutia starostka obce poďakovala všetkým za účasť  a zasadnutie   
obecného zastupiteľstva o 20,00  hodine ukončila. 
 
 
V Chmeľnici  17.04.2018 
 
Zapísala: Ľudmila Kaňová 
 
 
       ........................................................  
                 Ing. arch. Zita Pleštinská  
              starostka obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Beatrix Langová      .................................... 
 
Rudolf Haničák       .................................... 


