
Zápisnica z  4.  zasadnutia  finančnej  komisie  pri  Obecnom zastupiteľstve v Tvrdošovciach, 
konaného dňa 31.7.2019  v zasadacej miestnosti obecného úradu v Tvrdošovciach

Prítomní:

Členovia:
Ing. František Buda
Jozef Csanda
Anna Šípošová
Ildikó Leszkó
Ing. Eva Vavrečanová

Pozvaní hostia:
Mgr. Judita Veresová
Ing. Marián Tóth, MBA

Zapisovateľka: Ing. Erika Šípošová

Program: 
1. Privítanie, krátke zhodnotenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia FK a čerpania rozpočtu 
obce a PVS k 30.6.2019, 

2. Žiadosti a niektoré body programu nastávajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. Diskusia - informácie - návrhy - rôzne

1. Otvorenie

Predseda  finančnej  komisie  Ing.  František  Buda  privítal  prítomných  a  zahájil  4.  zasadnutie 
finančnej komisie. V krátkosti bolo zhodnotené čerpanie rozpočtu obce a PVS k 30.6.2019 s tým, že 
nevyhnutné úpravy rozpočtovývh podpoložiek vzhľadom k stavu čerpania finančných prostriedkov 
sa vykonajú na septembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

2. Žiadosti a niektoré body programu nastávajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Dózsa Štefan, Rákócziho 31, Tvrdošovce - Žiadosť o odkúpenie pozemku
Návrh na OZ:
Finančná komisia navrhuje odpredaj C-KN parcela č. 3543/80-Záhrada o výmere 310 m2 pre 
Dózsa Štefan a manželka Zuzana, obaja bytom Rákócziho 31, Tvrdošovce za predajnú cenu v 
zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce  vo výške 10,00 EUR/m2.

Roman Sucháň, P. J. Šafárika 24, 941 11 Palárikovo-návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena na jednorázovú odplatu
Návrh na OZ:
Finančná komisia navrhuje OZ aby Obec Tvrdošovce požiadala právneho zástupcu obce o 
právne stanovisko k rizikám jednotlivých alternatív riešenia. Po získaní právneho stanoviska 
obec  bude  pokračovať  v  rokovaní  s  pánom  Sucháňom  s  cieľom  získania  riešenia 
akceptovaného obidvoma dotknutými stranami.



Západoslovenská distribučná,  a.s.,  Čulenova 6,  816 47 Bratislava – Zmluva o postúpení práv a 
povinností stavebníka
Návrh na OZ:
Finančná komisia doporučuje OZ schváliť Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka 
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami Obec Tvrdošovce, ako „postupca“ a Západoslovenská 
distribučná, a.s. Bratislava za účelom postúpenia práv a povinností vyplývajúce zo stavebného 
povolenia  č.  207/2019-03  zo  dňa  3.6.2019,  ktorým  bola  povolená  stavba  „Prístavba  k 
Obecnému domu Tvrdošovce, vybudovanie VNK, TS, DTR a NNK“. Stavbu bude realizovať 
na základe uvedenej Zmluvy Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava.

Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport, Žihárec 85, 925 83 
Žihárec, IČO: 42208432
Návrh na OZ:
Finančná komisia predbežne prejednala žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na krytie 
prevádzkových  nákladov  kancelárie  občianskeho  združenia Miestna  akčná  skupina  Dolné 
Považie  -  Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport,  Žiharec.  Poskytnutie  bližšie  nešpecifikovanej 
finančnej  výpomoci  platenej  na  dobu  neurčitú  v mesačných  splátkach  ako  je  uvedené 
v žiadosti  v  sume 300,00  EUR/mesačné  (aj  vzhľadom  k skutočnostiam,  že  MAS  doposiaľ 
nevyúčtovala  jednorazovú  pôžičku,  ktorú  jej  obec  Tvrdošovce  poskytla  v roku  2019 
a v rozpočte obce nie sú plánované žiadne takéto finančné prostriedky, ani iná rezerva) nie je 
možné. V prípade, že všetci členovia MAS Dolné Považie predložia písomný záväzok že budú 
prispievať na transparentný chod kancelárie MAS-u za rovnakých podmienok, sa komisia 
vráti  k prejednaniu  takejto  žiadosti.  (Ale  v  každom  prípade  sa  bude  môcť  jednať  vždy 
maximálne  iba  o jednorázovú  návratnú  finančnú  výpomoc,  ktorá  musí  byť  zo  strany 
prijímateľa zúčtovaná najneskôr vždy do 30.11. bežného kalendárneho roku.) 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb, 956 08 Horné Obdokovce 1 – Žiadosť o poskytnutie 
finančného príspevku pre pani Veroniku Taksonyiovú, nar. 06.01.1992, trvale bytom Kapustová 44, 
Tvrdošovce. (Sociálna komisia nezasadala)
Návrh na OZ:
Finančná komisia doporučuje OZ schváliť poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci v 
sume 300,00 EUR.

Riešenie drobnochovu na území obce – návrh do územné plánu obce
Návrh na OZ:
Finančná  komisia  doporučuje  OZ  prerokovať  návrhy  riešenia  regulácie  drobnochovu  v 
územnom pláne obce od Ing. Copláka, spracovateľa ÚP obce Tvrdošovce a zvoliť jednu z 
možností:
A.
- drobnochov hospodárskych zvierat v obytnom území je prípustný len v rozsahu pre osobnú 
potrebu, s výnimkou vymedzenej centrálnej zóny obce, kde drobnochov nie je povolený.
- minimálna vzdialenosť stavieb drobnochovu od budov pre bývanie a občiansku vybavenosť 
je 10 m.

B.
- drobnochov hospodárskych zvierat v obytnom území je prípustný len v rozsahu pre osobnú 
potrebu
- drobnochov povoľovať len na tých miestach, kde to umožňujú veterinárne a hygienické 
predpisy, pri súčasnom dodržaní predpisov na ochranu životného prostredia



- stavby pre drobnochov povoľovať vo vzdialenosti zamedzujúcej negatívny vplyv na okolitú 
obytnú zástavbu; drobnochov nepovoľovať v blízkosti budov pre občiansku vybavenosť
3. Diskusia - informácie - návrhy – rôzne

Ing.  Marián  Tóth,  MBA,  starosta  obce  informoval  prítomných  o  úspešnom  projekte  podpory 
lokálnych komunít COOP Jednoty. Ide o projekt Park rodín, na ktorý sme získali sumu 6000,00 
EUR.
Ďalej  informoval  o  stanovisku  Environmentálneho  fondu  k  žiadosti  o  poskytnutie  súhlasného 
stanoviska pre spoločnosť SWAN o zámere umiestnenia vysielača – antény na obecný vodojem. 
Environmentálny fond vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle zmluvy č. 134880 08U01 o poskytnutí 
podpory  z  Environmentálneho  fondu  boli  obci  Tvrdošovce  ako  príjemcovi  dotácie  poskytnuté 
prostriedky z verejných zdrojov, nesúhlasí s osadením antény na vežový vodojem.
Ďalej informoval o získanej dotácie pre Základnú školu K. Szemerényiho s vyučovacím jazykom 
maďarským od  MPaRV SR  na   vybudovanie  jazykovej  učebne  v  ZŠ Károlya  Szemerényiho  s 
vyučovacím jazykom maďarským v celkovej výške 10866,00 EUR.
Ďalej  oboznámil  prítomných  v  súvislosti  so  schváleným  uznesením  k  poskytnutiu  finančného 
príspevku  zatiaľ  nečerpaného  z  rezervného  fondu  vo  výške  40  000,00   EUR   a  zároveň  o 
požiadavke na vypracovanie návrhu o podmienkach  poskytnutia úveru pre Termálne kúpalisko 
Tvrdošovce.

Záver:
Program  finančnej  komisie  bol  vyčerpaný,  predseda  finančnej  komisie  Ing.  František  Buda 
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. František Buda
          predseda finančnej komisie v.r.


