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Zápisnica č. 2/2017  zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica, 
konaného dňa 21.03.2017 

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

      Mgr. Monika Podhorská, 
       

Neprítomní:    Jozef Holotňák, Dominik Špes 
 
Ďalší prítomní:      Mária Gurková, zamest. obce 
                                Mgr. Jozef Jendrichovský, hlavný kontrolór obce 
                                Ľudmila Kaňová, zamest. obce 
     
Verejnosť:  Andrej Bendík, Štefan Gurka, JUDr. Peter Lompart, Patrik Lompart, Štefan Kaňa 

Príloha: podrobný audiovizuálny záznam z rokovania 

PROGRAM: 

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a    
      schválenie programu rokovania 
2.   Kontrola plnenia uznesení 
3.   Vystúpenie občanov  
4.   Správa o podaných projektoch a príprava investičných aktivít  na rok 2017 
5.   Správa o kultúrnych a športových aktivitách obce a ich financovanie v roku 2017 
6.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016  
7.   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
8.   Interpelácie poslancov 
9.   Rôzne 
10. Záver 

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. 
Ospravedlnení poslanci: Jozef Holotňák, Dominik Špes 
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5, čo je 71,42 % účasť a OZ je 
uznášania schopné. 
 

- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Zapisovateľka: Ľudmila Kaňová 
Overovatelia zápisnice: Ing. Beatrix Langová, Ing. Andrea Kosturková 
Návrhová komisia: Jozef Duffala, Mgr. Monika Podhorská 
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Hlasovanie:  za:  5         J. Duffala, R. Haničák, Ing. A. Kosturková, Ing. B. Langová,     
          Mgr. M. Podhorská 
   proti: 0       
                                    zdržal sa: 0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
Návrhy  poslancov: 
-  doplniť program rokovania – neboli žiadne 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
schvaľuje 
program rokovania 
 
Hlasovanie:  za:  5         J. Duffala, R. Haničák, Ing. A. Kosturková, Ing. B. Langová,     
          Mgr. M. Podhorská   
   proti: 0 
                                    zdržal sa: 0 
                                    nehlasovali: 0 
                                    neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:   
 
1.   Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a    
      schválenie programu rokovania 
2.   Kontrola plnenia uznesení 
3.   Vystúpenie občanov  
4.   Správa o podaných projektoch a príprava investičných aktivít  na rok 2017 
5.   Správa o kultúrnych a športových aktivitách obce a ich financovanie v roku 2017 
6.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016  
7.   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
8.   Interpelácie poslancov 
9.   Rôzne 
10. Záver    

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení 
Predložil hlavný kontrolór obce. 
 
Uznesenie č. 1/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
a)schvaľuje  
    Program zasadnutia OZ 
    Návrhovú komisiu v zložení Jozef Duffala a Mgr. Monika Podhorská 
b) berie na vedomie 
    určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
    kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
b) ruší  
     uznesenie č. 2/10/2015, nakoľko sa odpredaj časti obecného  
     pozemku neuskutoční  
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Hlasovanie:  za: 5   J. Duffala, R. Haničák, Ing. A. Kosturková, Ing. B. Langová,      
              Mgr. M. Podhorská 
   proti: 0      
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
K bodu 3.  Vystúpenie občanov 
  
Neboli žiadne 
 
K bodu 4.   Správa o podaných projektoch a príprava investičných aktivít  na rok 2017 
Predložila starostka obce. 
V správe informovala poslancov, že toho roku musíme pripraviť do systému ITMS 2 
monitorovacie správy na Suchý polder a Revitalizáciu centra obce. Na Suchý polder bola 
monitorovacia správa na SAŽP odovzdaná vo februári a doplnená v marci 2017. Na 
Environmentálnom fonde je podaná žiadosť na Vodovod IBV pri trati. Schválený bol projekt 
na dokončenie kamerového systému v obci, na dotačný účet sme dostali 10 000,- € z MV SR. 
Ďalší projekt na miestne komunikácie je práve v štádiu realizácie verejného obstarávania na 
výber dodávateľa. Vysvetlila aj situáciu ohľadom prípojok na miestny vodovod, ktorý treba 
vyriešiť pred realizáciou rekonštrukcie miestnej komunikácie od č. domu 196- 229, k tomu 
obec zorganizovala aj stretnutie občanov.  
Navrhla do komisie na výber dodávateľa na túto obecnú komunikáciu - VETVA E, na 
otvorenie ponúk a výber dodávateľa: Ing. Beatrix Langovú, Ing. Andreu Kosturkovú a Jozefa 
Duffalu.  Na obecný úrad bola doručená petícia občanov vyšného konca so žiadosťou o úpravu 
MK a havarijného stavu mosta. Pripravuje sa statický posudok a návrh riešenia mostu.  
Na rekonštrukciu miestnych komunikácii nie je vyhlásená žiadna výzva. Z vlastných financií to 
nedokážeme, tak na základe odporúčania Rady OZ navrhla starostka  vziať úver na 100 tis. € 
s úrokovou sadzbou 1,25 %. Hlavný kontrolór vysvetlil situáciu zadlženosti obce, ktorá je 
56 813,- €, zákon dovoľuje do 60 % bežných príjmov (bez školy) čo je 13,28 %  a môžeme ísť 
do 60 %. Starostka obce konštatovala, že sú teraz  vyhlásené nové výzvy napr. na zníženie 
energetickej náročnosti administratívnych budov, avšak občania svojimi žiadosťami a petíciou 
žiadajú  opravovať cesty.  
- Poslankyňa Mgr. M. Podhorská  sa vyjadrila, že cesty sú kritické, ale vybrať úver je najľahšie, 
či je to   naozaj tak, že iná možnosť nie je, či sa to zvládne úver splácať. 
- Starostka obce uviedla, že teraz je najnižšia úroková sadzba a kontrolór obce zároveň podal 
vysvetlenie o finančnej kondícii obce 
Poslanci OZ odporučili starostke rokovať s Urbárskym  pozemkovým spoločenstvom 
o združení finančných prostriedkov na komunikáciu na Vyšnom konci obce, ktorú využíva na 
svoju činnosť. 
Starostka obce oboznámila poslancov so zámerom vylepšiť situácii na IBV pri Trati 
postavením 2 stĺpov VO a 1 svetlom na stĺpe pri požiarnej zbrojnici. 
- Poslanec J. Duffala navrhol riešiť osvetlenie pre chodcov na ceste I. triedy Stará Ľubovňa -
Prešov zo stĺpa VO dlhším ramenom. 
 V súlade so Štatútom na ochranu drevín a starostlivosť o zeleň starostka informovala 
poslancov, že sme pre obec zakúpili malotraktor v hodnote 1900 €. 
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Uznesenie č. 2/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
berie na vedomie 
Správu o podaných projektoch a prípravu investičných aktivít  na rok 2017 
 
 
Hlasovanie:  za:    5        J. Duffala, R. Haničák, Ing. A. Kosturková, Ing. B. Langová,     
           Mgr. M. Podhorská   
   proti: 0 
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
Uznesenie č. 3/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
schvaľuje 
a) Prijatie investičného úveru vo výške 100 000,- € 
    Účel: Rekonštrukcia mosta a obecných komunikácií 
b)  Vystavenie vlastnej bankozmenky a podpísania dohody o vyplňovacom práve 
 
Hlasovanie:  za:    5        J. Duffala, R. Haničák, Ing. A. Kosturková, Ing. B. Langová,     
           Mgr. M. Podhorská   
   proti:  0 
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
K bodu 5. Správa o kultúrnych a športových aktivitách obce a ich financovanie v r. 2017 
Správu o kultúrnych a športových aktivitách obce predložila pracovníčka obce Ľudmila 
Kaňová. Obsahovala stručné zhodnotenie zrealizovaných podujatí z plánu aktivít na rok 2017 
v jednotlivých mesiacoch január až marec 2017 a vymenovanie plánovaných podujatí do konca 
roka 2017. Financovanie doplnila starostka obce, napr. cez OOCR Severný Spiš –Pieniny obec 
získa 700,- € na zastrešenú tribúnu na DNK a ešte získame niečo viac ako 100.- € na Deň obce 
na program pre deti. Starostka obce spomenula, že sme kúpili stan  pre potreby obce na rôznych 
podujatiach obce.   
 
Uznesenie č. 4/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
berie na vedomie 
správu o kultúrnych a športových aktivitách obce v roku 2017 a ich financovanie 
 
Hlasovanie:  za: 5      J. Duffala, R. Haničák, Ing. A. Kosturková, Ing. B. Langová,     
                       Mgr. M. Podhorská    
   proti: 
                                    zdržal sa: 
                                    nehlasovali: 
                                    neprítomní pri hlasovaní 
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K bodu 6.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 
Predložil hlavný kontrolór obce. Konštatovalo sa v nej, že kontroly boli vykonané na základe 
poverenia poslancov OZ a na základe plánu previerok, na čo bola kontrolná činnosť 
v sledovanom období zameraná a čo bolo účelom jednotlivých kontrol. Spomenul pri 
jednotlivých kontrolách aj odporúčania. Správa je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 5/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 
 
Hlasovanie:  za:   5       J. Duffala, R. Haničák, Ing. A. Kosturková, Ing. B. Langová,     
                       Mgr. M. Podhorská 
    
   proti:  0 
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
K bodu 7.   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
31.5.2017 končí volebné obdobie hlavnému kontrolórovi obce, preto obec vyhlasuje novú 
voľbu na 02.05.2017 o 18,oo h. Poslankyňa Podhorská uviedla, že obec Kamienka má 
zverejnenú voľbu hl. kontrolóra aj v Ľubovnianskych novinách. Starostka povedala, že rovnako 
aj my zverejníme vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v Ľubovnianskych novinách a na 
webstránke obce. Spôsob voľby je nasledovný: 14 dní pred dňom konania voľby – do 18.apríla 
2017 doručí uchádzač obálku. Otváranie obálok vykoná komisia: preds.: posl. Podhorská, 
členovia: posl. Kosturková, Langová na zasadnutí 20.4.2017 o 16.30 h. Z otvárania obálok, sa 
vyhotoví zápisnica. 2.mája 2017 na zasadnutí OZ sa v jednom z bodu programu uskutoční 
voľba.  Krátko sa diskutovalo ohľadom úväzku kontrolóra či stačí 0,2 úväzok alebo 0,25 až 
0,32 môže byť. Poslanci navrhli schváliť úväzok kontrolóra 0,2. 
 
Uznesenie č. 6/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica 
v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov  

a) v y h l a s u j e V O Ľ B U  H L A V N É H O  K O N T R O L Ó R A 
obce  Chmeľnica s pracovným úväzkom 0,2 od 1. júna 2017. Deň konania voľby určuje na 
utorok 2. mája 2017 o 18.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica. 

b) schvaľuje povinné prílohy žiadosti, ktorú je potrebné doručiť do 18. apríla 2017 do 
15,30 h. v zalepenej obálke s označením: „Vo ľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“  
osobne do podateľne úradu alebo poštou na adresu OÚ v Chmeľnici.  

 

 

Hlasovanie:  za:    5       J. Duffala, R. Haničák, Ing. A. Kosturková, Ing. B. Langová,     
                       Mgr. M. Podhorská 
   proti:  0 
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
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K bodu 8.  Interpelácia poslancov 
 
Poslankyňa Ing. B. Langová – nesvieti VO pri č. 12, požiadavka upozorniť majiteľov psov, aby  
                                                 ich nevypúšťali na voľné behanie po obci. 
Poslanec J. Duffala – upozornil, že 3 svetlá za želez. priecestím nesvietia 
                               - vyzval k brigáde, pokračovať v čistení kanála, starostka navrhla po Veľkej   
                                  noci, je ešte dosť mokro 
                               - vdp. Šimon Tomáš Hasaj  má tohto roku výročie narodenia a úmrtia   
                                 (17.9.1917 – 7.1.1997). Obec by si mohla storočnicu jeho narodenia  
pripomenúť v nedeľu 17.9.2017 svätou omšou a krátkou prezentáciou o pôsobení vdsp. Šimona 
Tomáša Hasaja v obci. 
Starostka obce – uviedla, že a s vdp. farárom PaedDr. Thlic. Tomášom Gondkovským  dohodne  
na pripomenutí si tejto udalosti vo farnosti a v  obci.  
 
 
K bodu  9.  Rôzne  
V tomto bode starostka obce informovala poslancov najskôr so: 
- žiadosťou Obce Plavnica o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 
 

Uznesenie  7/2/2017: 

Obecné zastupiteľstvo  v Chmeľnici  

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

za:    5       J. Duffala, R. Haničák, Ing. A. Kosturková, Ing. B. Langová,     
        Mgr. M. Podhorská 

               proti:  0 
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
- žiadosťou o poskytnutie dotácie na r. 2017 pre rímskokatolícku cirkev, farnosť Chmeľnica, 
   na dopravu na divadelné predstavenie  detský letný tábor 
 
Uznesenie č. 8/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
schvaľuje 
poskytnutie daru z rozpočtu obce na r. 2017 pre rímskokatolícku cirkev, farnosť Chmeľnica vo 
výške 800,- €  na aktivity farského úradu 
 
Hlasovanie:  

za:   5       J. Duffala, R. Haničák, Ing. A. Kosturková, Ing. B. Langová,     
        Mgr. M. Podhorská    

   proti:  0 
                                    zdržal sa:  0 



Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 21.03.2017  Strana 7 z 8   
 

 

                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
- žiadosťou poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na r. 2017 pre Aktívny život, n. o. Aktívne    
  centrum Chmeľnica vo výške 650,- € 
 
 
Uznesenie č. 9/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
schvaľuje 
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,- € 
 
 
Hlasovanie:  

za: 5   J. Duffala, R. Haničák, Ing. A. Kosturková, Ing. B. Langová,     
        Mgr. M. Podhorská 

                         proti:  0 
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
 
 
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri OZ v Chmeľnici Rudolf Haničák predložil 
na  zasadnutí záver komisie o tom, že  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. 
  
Uznesenie č. 10/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
a/ berie na vedomie  
     stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu pri OZ v Chmeľnici 
 
Hlasovanie:             za: 5   J. Duffala, R. Haničák, Ing. A. Kosturková, Ing. B. Langová,     
                               Mgr. M. Podhorská  
   proti:  0 
                                    zdržal sa:  0 
                                    nehlasovali:  0 
                                    neprítomní pri hlasovaní:  0    
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K bodu  10.   Záver 
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončila.  
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19, 45 h. 
 
 
Zapísala: Ľudmila Kaňová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ........................................................  
                 Ing. arch. Zita Pleštinská v.r. 
              starostka obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Beatrix Langová 
  ...................................                            .................................... 
Ing. Andrea Kosturková 
...................................                               .................................... 


