Obec Helcmanovce

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v
Helcmanovciach konaného dňa 10.12.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr.
Blanka Vargová.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateľku p. Silviu Semanovú.

K bodu 3. Oznámenie výsledkov volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva

Starostka obce Mgr. Blanka Vargová vyzvala predsedníčku miestnej volebnej komisie p.
Helenu Polačekovú o oznámenie výsledkov volieb starostu a volieb do obecného
zastupiteľstva. Správu o výsledkoch prečítala Silvia Semanová a následne predsedníčka
miestnej volebnej komisie p. Helena Polačeková odovzdala osvedčenie o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Starostka obce Mgr. Blanka Vargová prečítala zákonom ustanovený sľub novozvoleného
starostu obce. Novozvolený starostka obce Tibor Theis zložil

zákonom predpísaný sľub starostu obce, ktorý potvrdil svojím podpisom, prevzal insígnie
obce a vedenie ustanovujúceho zasadnutia.

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce Tibor Theis prečítal novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva zákonom predpísaný sľub.
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca,
ktorý potvrdili svojím podpisom.
K bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
Vážení prítomní dovoľte mi aby som sa v prvom rade poďakoval bývalému vedeniu obce a
to poslancom obecného zastupiteľstva na čele so starostkou obce Mgr. Blankou Vargovou.
Konštatujem, že urobilo sa toho veľa, samozrejme veľa nás toho ešte čaká ale zato im patrí
úprimné poďakovanie. Ďalej by som sa chcel poďakovať všetkým našim občanom –
voličom, ktorí boli voliť, ktorí dali svoj hlas kandidátom, ale hlavne tým, ktorí podporili
mňa a tým pádom preukázali, že majú záujem o veci verejné a obec im nie je ľahostajná.
Vo svojej práci starostu obce chcem nadviazať na svoje dlhoročné skúsenosti ako starostu
obce ale samozrejme nadviazať aj na prácu bývalého vedenia obce, na prácu bývalej
starostky obce pani Mgr. Blanky Vargovej začo by som sa chcel ešte raz poďakovať. Teší
má, že o prácu v obecnom zastupiteľstve prejavili záujem hlavne mladí ľudia,
predpokladám, že obec bude mať aj do budúcnosti na čom stavať. Vo svojej práci sa
nechcem vracať do minulosti a ako sa hovorí, že do tej istej rieky dvakrát nevstúpiš, chcem
sa venovať budúcnosti a práci v obci, pretože čakajú nás neľahké úlohy a to už hneď
rekonštrukcia kultúrneho domu a samozrejme ďalšie ako vodovod, pretože ukázalo nám
počasie, že vodovod je potrebný, pretože vo väčšine obcí je s vodou problém. Chcem byť
osoba, ktorá ľudí nerozdeľuje ale naopak ľudí stmeľuje, preto vyzývam na spoluprácu
všetkých tých, ktorí chcú pracovať v prospech obce, seba, svojich detí aby sa nám v obci
dobre žilo. Ďakujem
Starosta obce následne predložil poslancom na hlasovanie uznesenie č. 1, 2, 3, 4, 5/2018
Uznesenie č.01/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Helcmanovciach konštatuje, že na ustanovujúce zasadnutie
Obecného zastupiteľstva bola ako zapisovateľka určená p. Silvia Semanová
Hlasovanie:
Za:

8

Mgr. Ľ. Pavlík, Mgr. Blanka Vargová, Mgr. L. Müller, Ing.
Peter Kandra, Mgr. T. Dorčák, P. Pisko , M. Pinčák, M.
Plachetka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

Uznesenie č. 02/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce berie na vedomie výsledky volieb do
orgánov samosprávy obcí konané dňa 10.12.2018
Hlasovanie:
Za:

8

Mgr. Ľ. Pavlík, Mgr. Blanka Vargová, Mgr. L. Müller, Ing.
Peter Kandra, Mgr. T. Dorčák, P. Pisko , M. Pinčák, M.
Plachetka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

Uznesenie č. 03/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce konštatuje, že novozvolený starosta obce
Tibor Theis zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

Hlasovanie:
Za:

8

Mgr. Ľ. Pavlík, Mgr. Blanka Vargová, Mgr. L. Müller, Ing.
Peter Kandra, Mgr. T. Dorčák, P. Pisko , M. Pinčák, M.
Plachetka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

Uznesenie č. 04/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce konštatuje, že zvolení poslanci : Mgr. Tomáš
Dorčák, Ing. Peter Kandra, Mgr. Ladislav Müller, Mgr. Ľuboslav Pavlík, Miloš Pinčák,
Peter Pisko, Matúš Plachetka, Mgr. Blanka Vargová, zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca

Hlasovanie:
Za:

8

Mgr. Ľ. Pavlík, Mgr. Blanka Vargová, Mgr. L. Müller, Ing.
Peter Kandra, Mgr. T. Dorčák, P. Pisko , M. Pinčák, M.
Plachetka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

Uznesenie č. 05/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce berie na vedomie vystúpenie novozvoleného
starostu obce
Hlasovanie:
Za:

8

Mgr. Ľ. Pavlík, Mgr. Blanka Vargová, Mgr. L. Müller, Ing.
Peter Kandra, Mgr. T. Dorčák, P. Pisko , M. Pinčák, M.
Plachetka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 7. Schválenie programu, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce požiadal poslancov o schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia:
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a
prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7.Schválenie programu, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice ustanovujúceho
zasadnutia
8. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
9.Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v Zákone o obecnom zriadení,
keď zasadnutie nezvolá starosta obce a ani zástupca starostu obce
10. Zriadenie komisií
11. Určenie platu starostu obce
12. Komunitný plán obce Helcmanovce
13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Helcmanovce na I. polrok 2019
14. Rôzne
15. Záver
Do návrhovej komisie navrhol poslancov Mgr. Ladislava Müllera a Matúša Plachetku a za
overovateľov zápisnice Mgr. Tomáša Dorčáka a Ing. Petra Kandru.
Nikto z prítomných nemal k navrhnutým žiadne pripomienky.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 06/2018.
Uznesenie č. 06/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce schvaľuje:
a) návrh programu zasadnutia
b) program zasadnutia OZ dňa 10.12.2018
c) návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ladislav Müller, Matúš Plachetka
d) overovateľov zápisnice Ing. Peter Kandra, Mgr. Tomáš Dorčák

Hlasovanie:
Za:

8

Mgr. Ľ. Pavlík, Mgr. Blanka Vargová, Mgr. L. Müller, Ing.
Peter Kandra, Mgr. T. Dorčák, P. Pisko , M. Pinčák, M.
Plachetka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 8. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starosta obce oznámil, že zastupovaním starostu obce poveruje poslanca Mgr. Ľuboslava
Pavlíka .
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 07/2018
Uznesenie č. 07/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce berie na vedomie informáciu starostu obce,
že poverený zastupovaním starostu obce bude poslanec Mgr. Ľuboslav Pavlík

Hlasovanie:
8

Za:

Mgr. Ľ. Pavlík, Mgr. Blanka Vargová, Mgr. L. Müller, Ing.
Peter Kandra, Mgr. T. Dorčák, P. Pisko , M. Pinčák, M.
Plachetka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v Zákone
o obecnom zriadení, keď zasadnutie nezvolá starosta obce a ani zástupca starostu
obce
Starosta obce Tibor Theis navrhol tento bod prerokovať na nasledujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Poslanci s týmto návrhom súhlasili.

k bodu 10. Zriadenie komisií
Starosta obce Tibor Theis predložila prítomným poslancom návrh na komisie, a to:
-

finančnú komisiu
komisiu pre výstavbu a životné prostredie a riešenie sťažností
komisiu pre školstvo, kultúru a šport
komisiu pre sociálnu oblasť a marginalizované skupiny
komisiu pre ochranu verejného záujmu
ZPOZ

Nikto z prítomných nemal k návrhu pripomienky ani doplňujúce návrhy.

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 08/2018

Uznesenie č. 08/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce zriaďuje komisie a to:
1. finančnú komisiu
2. komisiu pre výstavbu a životné prostredie a riešenie sťažností
3. komisiu pre školstvo, kultúru a šport
4. komisiu pre sociálnu oblasť a marginalizované skupiny
5. komisiu pre ochranu verejného záujmu
6. ZPOZ

Hlasovanie:
8

Za:

Mgr. Ľ. Pavlík, Mgr. Blanka Vargová, Mgr. L. Müller, Ing.
Peter Kandra, Mgr. T. Dorčák, P. Pisko , M. Pinčák, M.
Plachetka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 11. Určenie platu starostu obce
Mgr. Ladislav Müller prečítal poslancom návrh na uznesenie týkajúci sa
schválenia platu starostu obce, ktorý vyplýva zo zákona.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 09/2018
Uznesenie č. 09/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce určuje v súlade so zákonom NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku ( podľa §4 ods.1) 2,20 s účinnosťou odo dňa
zloženia sľubu

Hlasovanie:
Za:

8

Mgr. Ľ. Pavlík, Mgr. Blanka Vargová, Mgr. L. Müller, Ing.
Peter Kandra, Mgr. T. Dorčák, P. Pisko , M. Pinčák, M.
Plachetka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 12. Komunitný plán obce Helcmanovce

Komunitný plan obce obdržali poslanci vopred.

Poslanec Mgr. Tomáš Dorčák - pripomienka k strane 9 – B Analytická časť – nesúlad
medzi tabuľkami , a to celkový počet obyvateľov uvedený v tabuľke ( Demografia) za
každý rok, ktorý je tam uvedený nesúhlasí s tabuľkou ( Migrácia) kde sú uvedené prírastky
a úbytky obyvateľov taktiež za každý rok.
Je potrebné to došetriť, pretože tam máme chybné východiská.
Poslankyňa Mgr. Blanka Vargová – je potrebné zistiť ako to p. Smetanková spracovávala,
má to nejakú štruktúru vypracovania. Komunitný plán však je potrebné schváliť.
Starosta obce Tibor Theis – spojíme sa s pani Smetankovou, poprosíme o vysvetlenie a
v prípade chyby údaje zosúladime so skutočnosťou.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 10/2018

Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce schvaľuje Komunitný plán rozvoja sociálnych
služieb obce Helcmanovce (2018-2023)

Hlasovanie:
Za:

8

Mgr. Ľ. Pavlík, Mgr. Blanka Vargová, Mgr. L. Müller, Ing.
Peter Kandra, Mgr. T. Dorčák, P. Pisko , M. Pinčák, M.
Plachetka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 13 - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Helcmanovce na I.
polrok 2019
Poslanci obdržali material vopred a tvorí prílohu zápisnice.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 11/2018
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Helcmanovce na I. polrok 2019

Hlasovanie:
Za:

8

Mgr. Ľ. Pavlík, Mgr. Blanka Vargová, Mgr. L. Müller, Ing.
Peter Kandra, Mgr. T. Dorčák, P. Pisko , M. Pinčák, M.
Plachetka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 14 Rôzne
Mgr. Blanka Vargová – ja by som len chcela na začiatok pripomenúť, že keď som
nabiehala na funkciu starostky obce dostala som obec s dlhom 178 942 €. K dnešnému dňu
máme dlh 157 942 €, nemala som jedno auto pojazdné, bol druhý január nemala som
vedro piesku. Odovzdávala som Vám dve nové autá, techniku na zbernom dvore, urobil sa
zberný dvor za 1 150 000 €. Je zhodnotený majetok, čo pre ľudí, ktorí nerozumejú tomu a
nevedia čo to znamená zhodnotený majetok ale je hodnota majetku vyššia čo má veľké
plus pri ďalšom braní úverov. Zberný dvor vo výške 50 000 € bol splatený za dva roky.
Teraz sme zobrali úver na chodníky, 80 000 € sme dostali od úradu vlády, zobrali sme úver
60 000 € ale nevyčerpe sa 60 000 €, tak ako sa predpokladalo. Zobrali sme viac, preto keby
náhodou vyskočili nejaké práce naviac pri rekonštrucii chodníkov, práce naviac
nevyskočili takže splácame úve necelých 40 000 €. Úrok za zvyšných 20 000 € nebude,

pretože úrok je iba za to čo je vyfakturované. Splátkový kalendár je rozvrhnutý tak, že za
4 roky to bude splatené - 1250 € mesačne čo nie je problém. Toho roku sa isto striktnejšie
pristúpi na riešenie starého dlhu. Je potrebné zobrať ešte úver na rekonštrukciu DSaK a
OcÚ. Keď nám povracajú peniaze za projektovú dokumentáciu a energetický audit takže
zo 40 000 € by sme maly klesnúť na 36 000 € približne, takže takýto úver by sme
potrebovali na našu 5% spoluúčasť. Odovzdávam Vám obec so 740 000 € na rekonštrukciu
DSaK a OcÚ, pretože rozhodnutie je právoplatné a schválené aj časť z úveru starého. Autá
sú nové a dúfam, že budú dlho v takom stave ako majú byť.
Ešte sa chcem poďakovať zamestnancom obecného úradu, s ktorími som tu strávila 4 roky.
Trval nám čas kým sme nabehli na určitý systém práce ale nabehli sme, takže chcem Vám
poďakovať za spoluprácu, poďakovať sa zástupcovi, ktorý tu síce nie je prítomný - p.
Jaroslavovi Piskovi, ktorý bol vo funkcii zástupcu iba rok ale myslím si, že to bola dobrá
voľba, pričinil sa pri príprave výziev, nielen administratívnou pomocou ale aj fyzickou
pomocou, čiže ešte raz zamestnanci, ja Vám ďakujem za 4 roky, ktoré sme tu strávili, boli
to problematické roky hlavne prvý a druhý ale zbehli ako voda, urobilo sa čo sa dalo a
dúfam, že sa bude pokračovať v nastavenom programe a v takom tempe. Ďakujem.
Tibor Theis – v bode rôzne som chcel skonštatovať, že každé volebné obdobie prináša
svoje. Niečo prechádza z jedného volebného obdobia do druhého, začne sa niečo nové,
niečo sa dokončí. Tak to bolo aj v predchádzajúcich volebných obdobiach a predpokladám,
že takto to bude aj ďalej. Dúfam, že v tom tempe aké sa nabralo ku koncu volebného
obdobia sa bude aj pokračovať.
K bodu 15 - Záver
V tomto bode starosta obce poďakoval prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí ,
poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov a ukončil zasadnutie.

V Helcmanovciach, 10.12.2018

Tibor Theis
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Tomáš Dorčák

...............................

Ing. Peter Kandra

...............................

Záznam zapísala: Silvia Semanová

