Obec Helcmanovce

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v
Helcmanovciach konaného dňa 17.08.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
Program zasadnutia podľa pozvánky:

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra obce o finančnej kontrole vykonanej dňa 07.04.2016,
23.05.2016, 19.07.2016
5. prenájom hnuteľného majetku obce – dychových nástrojov DH Seľanka
6. určenie výšky prenájmu hnuteľného majetku obce – dychových nástrojov pre DH Seľanka
7. prenájom časti pozemku o výmere 432 m2, parc. č. CKN 1388/1 vo vlastníctve obce pre p.
Vladimíra Gregu
8. VZN obce č. 4/2016 - ZRIAĎOVACIA LISTINA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO
ZBORU OBCE HELCMANOVCE A ŠTATÚT DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO
ZBORU OBCE HELCMANOVCE
9. Prípravné konanie – pozemkové úpravy v k.ú. Helcmanovce
10. Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve s Mníškom nad Hnilcom
11. Zmluva s B-NOVA, SNV – dodatok
12. zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Helcmanovce
13. voľba komisie pre občianske záležitosti
14. prerokovanie platu starostu obce
15. predaj majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – pozemok parc. č. C KN 4796/2 a parc.
č. c KN 4796/1 v k. ú. Prakovce vo vlastníctve obce Helcmanovce
16. Návrh cenníka pre používanie motorového vodidla KIA pre súkromné účely fyzických
a právnických osôb
17. Rôzne ( informácia o zákone 447/2015 – o miestnom poplatku za rozvoj )
18. Diskusia
19. Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Blanka
Vargová. Následne predložila prítomným program rokovania
Nikto z prítomných nemal voči programu žiadne námietky ani doplňujúce body.
Uznesenie č. 66/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra obce o finančnej kontrole vykonanej dňa 07.04.2016,
23.05.2016, 19.07.2016
5. prenájom hnuteľného majetku obce – dychových nástrojov DH Seľanka
6. určenie výšky prenájmu hnuteľného majetku obce – dychových nástrojov pre DH Seľanka
7. prenájom časti pozemku o výmere 432 m2, parc. č. CKN 1388/1 vo vlastníctve obce pre p.
Vladimíra Gregu
8. VZN obce č. 4/2016 - ZRIAĎOVACIA LISTINA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO
ZBORU OBCE HELCMANOVCE A ŠTATÚT DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO
ZBORU OBCE HELCMANOVCE
9. Prípravné konanie – pozemkové úpravy v k.ú. Helcmanovce
10. Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve s Mníškom nad Hnilcom
11. Zmluva s B-NOVA, SNV – dodatok
12. zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Helcmanovce
13. voľba komisie pre občianske záležitosti
14. prerokovanie platu starostu obce
15. predaj majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – pozemok parc. č. C KN 4796/2 a parc.
č. c KN 4796/1 v k. ú. Prakovce vo vlastníctve obce Helcmanovce
16. Návrh cenníka pre používanie motorového vodidla KIA pre súkromné účely fyzických
a právnických osôb
17. Rôzne ( informácia o zákone 447/2015 – o miestnom poplatku za rozvoj )
18. Diskusia

19. Záver

Hlasovanie:
8

Za:

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J.
Pisko, J. Burčák,

Ľ. Zmij L. Bodnár, Mgr. Ľ.

Pavlík
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

V. Zmij,

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateľku p. Silviu Semanovú, za overovateľov
zápisnice poslancov, Mgr. Alžbeta Ferencová, Jaroslav Pisko a do návrhovej komisie
navrhla poslancov Ľubomír Zmij, Lukáš Bodnár.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 67.
Uznesenie č. 67/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a schvaľuje:
a) zapisovateľku – Silviu Semanovú
b) návrhovú komisiu v zložení: Ľubomír Zmij, Lukáš Bodnár
c) overovateľov zápisnice: Mgr. Alžbeta Ferencová, Jaroslav Pisko

Hlasovanie:
Za:

8

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J.
Pisko, J. Burčák,
Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

V. Zmij,

Ľ. Zmij L. Bodnár, Mgr. Ľ.

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ previedla starostka obce Mgr.
Blanka Vargová.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo:68

Uznesenie č. 68/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Hlasovanie:
8

Za:

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J.
Pisko, J. Burčák,

Ľ. Zmij L. Bodnár, Mgr. Ľ.

Pavlík
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

V. Zmij,

K bodu 4: Správa hlavného kontrolóra obce o finančnej kontrole vykonanej dňa
07.04.2016, 23.05.2016 a 19.07.2016

-

poslanci obdržali materiál vopred.

-

starostka obce poprosila prítomných o dotazy k správam

- žiadne pripomienky ani dotazy neboli vznesené a prerto poslanci po prerokovaní
prijali uznesenie č.69
Uznesenie č. 69/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a berie na vedomie Správu hlavného
kontrolóra obce o finančnej kontrole vykonanej dňa 07.04.2016, 23.05.2016
a 19.07.2016

Hlasovanie:
8

Za:

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J.
Pisko, J. Burčák,

Ľ. Zmij L. Bodnár, Mgr. Ľ.

Pavlík
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

V. Zmij,

k bodu 5: Prenájom hnuteľného majetku obce – dychových nástrojov DH Seľanka

Mgr. Blanka Vargová – nájomná zmluva bola urobená, kontrolou NKÚ bolo zistené,
že hudobné nástroje boli zakupené za obecné peniaze a následne delimitované DH
Seľanka čo nemože byť. Kontrolórky nás upozornili, že je to protiprávne, že je to
trestný čin, neoprávnené obohatenie sa a že to dajú na prokuratúru. Takže rýchlo sme
urobili nájomnú zmluvu, DH Seľanka nám odovzdala hud. nástroje napäť a my jej
zase nájomnou zmluvou je výška prenájmu 40 €.

-

Potrebujeme urobiť komisiu aby sa hud. nástroje dostali do majetku. My môžeme
hud. nástroje predať ale musíme mať zostatkovú cenu, ktorú musí určiť súdny
znalec a potom vyhlásiť nástroje za prebytočné.

Uznesenie č. 70/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a berie na vedomie nájomnú zmluvu o nájme
hnuteľných vecí uzatvorenú v zmysle ustanovenia § 663 Obč. zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi Obcou Helcmanovce a Lukášom Bodnárom – predsedom
DH Seľanka, zo dňa 23.06.2016.

Hlasovanie:
Za:

8

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J.
Pisko, J. Burčák,

Ľ. Zmij L. Bodnár, Mgr. Ľ.

Pavlík
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

V. Zmij,

Anton Golitko – zase bude zle na starostku, ja som starostke povedal, že nech to dá na
prokuratúru, ona povedala, že nie tak to treba aj tak prezentovať. Nieže zase dychovka
bude prezentovať, že starostka vymyšla. Mala to dať na prokuratúru nech niekoho zavrú
za ten bordel čo tu bol.
Lukáš Bodnár – mne sa zdá, že najväčším problémom obecného úradu je dychovka
a nástroje, my tu nemáme čo riešiť len dychovku a nástroje.

Mgr. Blanka Vargová – áno musím riešiť dychovku a nástroje pre NKÚ. Súdny znalec
ohodnotí cenu nástrojov a tie sa Vám odredajú za zostatkovú cenu a budú Vaše.

k bodu 6: určenie výšky prenájmu hnuteľného majetku obce – dychových nástrojov
pre DH Seľanka
Mgr. Blanka Vargová – výšku prenájmu navrhujem aby ostala taká aká je uvedená v
nájomnej zmluve a to 40 €.
Žiadne ďalšie návrhy neboli vznesené a preto poslanci po prerokovaní prijali uznesenie
č. 71.
Uznesenie č. 71/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a súhlasí s výškou nájomného hnuteľného
majetku obce vo výške určené v nájomnej zmluve o nájme hnuteľných vecí uzatvorenej
v zmysle ustanovenia § 663 Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Obcou
Helcmanovce a Lukášom Bodnárom – predsedom DH Seľanka, zo dňa 23.06.2016.

Hlasovanie:
Za:

8

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J.
Pisko, J. Burčák,

Ľ. Zmij L. Bodnár, Mgr. Ľ.

Pavlík
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

V. Zmij,

k bodu 7: Prenájom časti pozemku o výmere 432 m2, parc. č. C KN 1388/1 vo
vlastníctve obce pre p. Vladimíra Gregu.
- Anton Golitko – boli sme merať pozemok pri p. Vladimírovi Gregovi, pretože si chce
tam dať vyvŕtať studňu. Namerali sme s Ing. Čollákovou 432 m2. Musí mať nájomnú
zmluvu, pretože to potrebuje k stavebnému povoleniu na studňu.

Jozef Burčák – to je čistá špekulácia, lebo keby chcel pozemok len na studňu tak mu stačí
iba kúsok. Keď sme dali ostatným za prenájom 1€ tak musíme dať aj jemu.
Ľubomír Zmij – podľa mňa ak zistí koľko to bude stáť tak to nebude chcieť.

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 72.
Uznesenie č. 72/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a schvaľuje prenájom časti pozemku o výmere
432 m2, parc.č. C KN 1388/1 vo vlastníctve obce pre p. Vladimíra Gregu, Helcmanovce
č. 105 vo výške 1€/1m2/ročne.

Hlasovanie:
8

Za:

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J.
Pisko, J. Burčák,

Ľ. Zmij L. Bodnár, Mgr. Ľ.

Pavlík
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

V. Zmij,

k bodu 8: VZN obce č. 4/2016 – Zriaďovacia listina dobrovoľného hasičského
zboru obce Helcmanovce a štatút dobrovoľného hasičského zboru obce
Helcmanovce
-

material obdržali poslanci vopred, návrh bol zverejnený na internetovej stránke
obce a zároveň na úradnej tabuli obce. Nikto z prítomných nemal k preloženému
návrhu žiadne pripomienky.

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 73
Uznesenie č. 73/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a s c h v a ľ u j e VZN obce č. 4/2016 –
Zriaďovacia listina dobrovoľného hasičského zboru obce Helcmanovce a štatút
dobrovoľného hasičského zboru obce Helcmanovce

Hlasovanie:
Za:

8

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J.
Pisko, J. Burčák,
Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

V. Zmij,

Ľ. Zmij L. Bodnár, Mgr. Ľ.

k bodu 9: Prípravné konanie – pozemkové úpravy v k.ú. Helcmanovce
Starostka obce privítala hostí z pozemkového a lesného úradu Spišská Nová Ves
pobočka Gelnica p. Ing. Mederiho a p. Hupkovú, ktorým odovzdala slovo.

p. Hupková - Pozemkové úpravy podliehajú zákonu č. 330/1991 Zb. O pozemkových
úpravách usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Pozemkové
úpravy boli nariadené minulého roku v k.ú. Helcmanovce, s tým, že ich nariadil okresný
úrad. Robia sa postupne v každom katastrálnom území. Sú zamerané na zníženie počtu
parciel právneho stavu a zníženiu počtu podielov a vytvoriť jednu parcelu.
Pozemkové úpravy prebiehajú v troch etapách:
-

úvodné prípravy kde ide o zisťovanie záujmu o úpravy. Každý vlastník dostane
anketu či súhlasí s úpravou alebo nie.

-

Robia sa v extraviláne

Ing. Mederi – cieľom pozemkových úprav je scelenie poľnoshospodárskej pôdy a lesnej
pôdy, na poľnohospodárske využitie a hospodárenie v lesoch. Priemerný počet vlastníkov
má 53 parciel a v každej parcele je priemerne 28 vlastníkov. Najmenšia výmera po
úpravách bude pri poľnohospodárskej pôde 400 m2 a lesnej pôde 2000 m2.
S každým vlastníkom sa bude jednať individuálne. A každému vlastníkovi sa budeme
snažiť vyjsť v ústrety. Pri týchto úpravách sú určité pravidlá, ktoré musia byť a tie
pravidlá si schvaľujete vy ako obecné zastupiteľstvo. V prvom rade schvaľujete s čím
vstupujete čiže register pôvodného stavu to čo je na katastri zaevidované. My každému
rozpošleme s akými parcelami do toho vstupuje, s takými by mal aj vystúpiť, keď sa
nedohodneme inak. Druhá vec je čo je dôležitý dokument, že sa prijme ako sa budú
prideľovať nové parcely t.j. odsuhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov. Tretia
vec je schválenie plánu rozhodovacieho. Ak sa toto všetko schváli potom už nie je možné
proti tomu protestovať. Nakoniec prebehne zápis do katastra. To sú základné princípy
pozemkových úprav. Pri pozemkových úpravách sa udejú aj zmeny druhov pozemkov.
Po prerokovaní poslanic prijali uznesenie č. 74.

Uznesenie č. 74/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo
a) berie na vedomie informáciu starostky obce a zástupcov pozemkového a lesného
odboru Okresného úradu SNV a realizácii pozemkových úprav v obci
Helcmanovce vykonaných v zmysle zákona č. 330/1990 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov pozemkovým a lesným odborom okresného úradu SNV
b) súhlasí s vykonávaním pozemkových úprav v Obci Helcmanovce realizovaných
podľa písm. a) tohto uznesenia

Hlasovanie:
Za:

5

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová,, J.
Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

3

Ľ. Zmij, J, Pisko, L. Bodnár

Neprítomní:

2

V. Zmij,

k bodu 10: Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve s Mníškom nad Hnilcom
- starostka obce Mgr. lanka Vargová informovala prítomných o potrebe schválenia
Dodatku č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s
Mníškom nad Hnilcom – jednu zmluvu sme uzavreli ale zabudli sme tam dať aj parcelu,
na ktorej budú umiestnené stĺpy. Problém je so vzdušným vedením, keby bolo pozemné
tak by to bolo jednoduchšie ale bolo by treba zmeniť project, podkopať novú asfaltku.
Dobré by bolo aj solárne vedenie, take aké máme na zbernom dvore , tam by taktiež
trebalo nový project. Zatiaľ dajme do doatku ten pozemok a budeme v tom pokračovať
ďalej.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 75

Uznesenie č. 75/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a s c h v a ľ u j e Dodatok č. 1 k zmluve o
budúcej zmluve s Mníškom nad Hnilcom

Hlasovanie:
Za:

8

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J.
Pisko, J. Burčák,

Ľ. Zmij L. Bodnár, Mgr. Ľ.

Pavlík
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

V. Zmij,

k bodu 11: Zmluva s B-NOVA, SNV – dodatok
- Mgr. Blanka Vargová –momentálne nedávam návrh na podpísanie zmluvy ale máme
už podpísané zmluvy a je tam oproti nim zmena - vyhodili sa tam pneumatiky lebo sa
nesmú brať…. Do konca roka máme čas podpísať aj p. Pláček čo nám robí odpadové
hospodárstvo povedal, že sa nemáme plašiť. Zrejme tam bude nutné zmeniť odberaťeľa,
kôli verejnému obstarávaniu, zrejme budeme musieť robiť nové. Niekedy nato nebolo
robené VO. Nechávam to teraz tak, ale aj keby sa podpísal tak ho budeme musieť kôli
VO rušiť.
Po prerokovaní poslanci prijali poslanci uznesenie č. 76

Uznesenie č. 76/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a berie na vedomie informáciu o dodatku s
firmou B NOVA Spišská Nová Ves

Hlasovanie:
Za:

5

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová,, J.
Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

3

Ľ. Zmij, J, Pisko, L. Bodnár

Neprítomní:

2

V. Zmij,

k bodu 12: Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Helcmanovce
Mgr. Blanka Vargová – návrh ste dostali.
- V § 3 bolo uvedené pohyblivá zložka odmeny ja dávam návrh na mimoriadna
- §4 odmeňovanie zástupcu starostu bod 2 zástupcovi starostu k základnej odmene podľa
bodu 1 môže byť vyplatená mimoriadna odmena a to až do výšky 25% vyplatenej ročnej
odmeny bolo tam mesačnej
- §6 odst. 5 – členom komisie ZPOZ
Za obrad uvítanie detí do života, prijatie jubilantov v obradnej sieni, spoločenské
slávnosti – prijatie významných návštev, osobností, slávnosť ku Dňu matiek, slávnosti
obce atď.
- príprava reči – 7 €
- rečníkovi, recitátorovi, spevákovi, hudobníkovi – 4€.
Za obrad rozlúčky so zosnulým by som navrhla rovnako:
- príprava reči – 7 €
- rečníkovi, recitátorovi, spevákovi, hudobníkovi – 4€
- technikovi ozvučenia – 5 €
Za kreslenie a písanie do pamätnej knihy jeden zápis 5 €
Za zápis do kroniky jeden zápis 10 €.
Nemáme ešte kronikára, nemá mi to kto robiť. Do kroniky idú veci, ktoré zachytávajú
život obce.

Mgr. Alžbeta Ferencová – navrhla v §3 – za každú účasť poslanca na rokované
Obecného zasadnutia odmenu vo výške 20 € za jedno zasadnutie.

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 77.
Uznesenie č. 77/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a schvaľuje zásady odmeňovania poslancov a
volených orgánov obce Helcmanovce s navrhnutými zmenami.
Hlasovanie:
5

Za:

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová,, J.
Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

3

Ľ. Zmij, J, Pisko, L. Bodnár

Neprítomní:

2

V. Zmij,

k bodu 13: Voľba komisie pre občianske záležitosti
-

Mgr. Blanka Vargová – na obci nemáme schválenú komisiu pre oobčianske
záležitosti , preto navrhla za členov p. Mgr. Katarínu Müllerovú, Máriu
Kuchárovú a Janu Zmijovú. Za predsedu komisie bol navrhutý Mgr. Ľuboslav
Pavlík.

-

Nikto z prítomných nemal k návrhu žiadne výhrady a preto po prerokovaní
poslanci prijali uznesenie č. 78.

Uznesenie č. 78/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a volí komisiu pre občianske záležitosti v zložení:
-

predseda – Mgr. Ľuboslav Pavlík

-

členovia – Mgr. Katarína Müllerová, Mária Kuchárová, Jana Zmijová

Hlasovanie:
5

Za:

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová,, J.
Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

3

Ľ. Zmij, J, Pisko, L. Bodnár

Neprítomní:

2

V. Zmij,

k bodu 14: Prerokovanie platu starostu obce
-

Anton Golitko – keďže p. starostka nemá nárok na odmenu a odmenu, ktorú sme
jej schválili minulého roku musela vrátiť. Starostke obce prináleží plat zvýšený
o %, ktoré môžu byť až do výšky 70% .Na základe toho navrhujem jej zvýšiť
plat o 25% s platnosťou od 1.9.2016.

Ľubomír Zmij – má niekto ešte nejaký iný návrh?
-

Žiadne ďalšie návrhy neboli vznesené

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 79
Uznesenie č. 79/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a schvaľuje v súlade s § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest zvýšenie platu starostky obce Helcmanovce na 25 % k jej mesačnému platu,
s účinnosťou od 01.09.2016.

Hlasovanie:
Za:

5

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová,, J.
Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

3

Ľ. Zmij, J, Pisko, L. Bodnár

Neprítomní:

2

V. Zmij,

k bodu 15: predaj majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – pozemok parc. č. C
KN 4796/2 a parc. č. c KN 4796/1 v k. ú. Prakovce vo vlastníctve obce
Helcmanovce

- Mgr. Blanka Vargová – obec Prakovce požiadala o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce
Helcmanovce, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Prakovce a jedná sa o parcely C KN 4796/2 a C
KN 4796/1, na ktoré sme na minulom zasadnutí zrušili uznesenie o odpredaji p. Gregovi.
Predajú sa formou osobitného zreteľa za cenu v znaleckom posudku plus cena za
znalecký posudok čo činí spolu výšku 10.050 €.
-

po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 80

Uznesenie č. 80/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a schvaľuje odpredaj majetku obce, konkrétne
pozemku parc. KN „C“ č.4796/1, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 4503 m2
a pozemku parc. KN „C“ č.4796/2, druh: ostatné plochy o výmere 10 m2, ktoré sa
nachádzajú v kat. úz. obce Prakovce a sú zapísané na LV č. 528 pre obec Prakovce,
Prakovce 333, 055 62 Prakovce, IČO: 00329517.
Predaj je realizovaný v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad osobitného zreteľa.
Predmetné pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území obce Prakovce, pričom
predmetné pozemky sú obyvateľmi obce Prakovce využívané ako prístupová cesta
k železničnej trati a k podchodu do areálu bývalých ZŤS. Obec Helcmanovce
v súčasnosti predmetné pozemky nevyužíva a ani do budúcna nie je predpoklad ich
reálneho využitia, keďže sa nachádzajú mimo katastrálneho územia obce Helcmanovce.
Všeobecná hodnota novovytvorenej parcely je stanovená na základe znaleckého posudku
č. 27/2015 vypracovaného Ing. Janou Kolbaskou, znalkyňou na cenu 9.900 €
Kúpna cena predávaných pozemkov je 10.050 € (slovom desaťtisíc pätdesiat eur )
Platnosť uznesenia je limitovaná do 28.02.2017

Hlasovanie:
5

Za:

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová,, J.
Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

3

Ľ. Zmij, J, Pisko, L. Bodnár

Neprítomní:

2

V. Zmij,

k bodu 16: Návrh cenníka pre používanie motorového vozidla KIA pre súkromné
účely fyzických a právnických osôb
-

Mgr. Blanka Vargová – kontrola NKÚ nám vytkla, prenájom motorového vozidla
Kia, že nemáme rozšpecifikované nájomné a náklady na prevádzku. Pripravili
sme návrh a to:

-

Suma 0,70 € sa bude deliť na – 0,30 €/ 1 km – prevádzkové náklady plus 0,40 €/
1 km – prenájom mot. vozidla

-

Suma – 0,50 €/1 km sa bude deliť na -- 0,30€/1km – prevádzkové náklady plus
0,20 €/ 1 km – prenájom mot. vozidla

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 81.
Uznesenie č. 81/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a schvaľuje cenník pre požívanie motorového vozidla
KIA pre súkromné účely fyzických a právnických osôb v členení:
-

do 30 km

0,30€/1km – prevádzkové náklady plus 0,40 €/ 1 km – prenájom mot. vozidla = 0,70 €/ 1 km
-

nad 30 km

0,30€/1km – prevádzkové náklady plus 0,20 €/ 1 km – prenájom mot. vozidla – 0,50 €/1 km

Hlasovanie:
Za:

5

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová,, J.
Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

3

Ľ. Zmij, J, Pisko, L. Bodnár

Neprítomní:

2

V. Zmij,

k bodu 16 : Rôzne a k bodu 17:
Mgr. Blanka Vargová – 26.8.2016 máme oslavy SNP plus vatra, 28.8.2016 máme
Halušky
Cesta Za Pastirňou – cesta patrí lesom, odkúpiť majú zakázané pretože nemajú smernicu.
Na katastri mi povedali, že to malo byť urobené v ROEPKe. Budeme sa tým zaoberať aj
naďalej.
Ekodvor – kompostovisko – robia úpravy, odstraňujú reklamačné závady. Ešte nevieme
kedy bude otvorený.
Starostka obce ďalej podala informáciu o zákone č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku
za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov – týmto zákonom sa v obci ustanovuje
miestny poplatok za rozvoj tkz. Investorský poplatok, ktorý sa musí schváliť VZN, ktoré
pripravujeme a budeme musieť schváliť. Sadzba poplatku sa pohybuje od 10 do 35 €.
Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce, na ktorú je vydané
právoplatné stavebné povolenie.
Mgr. Alžbeta Ferencová – nechápem začo je tento polatok.
Silvia Semanová - napríklad ak budete chcieť stavať dom tak budete musieť od m2 platiť
obci ten poplatok za rozvoj.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 82
Uznesenie č.82/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a berie na vedomie informáciu o zákone č.
447/2015 – o miestnom poplatku za rozvoj.

Hlasovanie:
5

Za:

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová,, J.
Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

3

Ľ. Zmij, J, Pisko, L. Bodnár

Neprítomní:

2

V. Zmij,

Úprava rozpočtu obce za rok 2016

Mgr. Blanka Vargová – rozpočet sa nám oproti schválenému navýšil , o aké položky
povie p. Mgr. Tatiana Pavúková.
Mgr. Tatiana Pavúková - jedná sa o čiastku 1403,74 € - je to za poistné plnenie na
Ekodvor – spadnutie stromomu a 4404,13 € - doplatok podielových dní za rok 2015 vo
výdajovej časti sme to rozdelili na 1403,74 € - interiérové vybavenie OcÚ a 4404,13 € oprava strechy Domu smútku.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 83.
Uznesenie č. 83/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a schvaľuje úpravu rozpočtu obce
Helcmanovce za rok 2016 v príjmovej časti na položke:
- 0111-292027 vo výške 1403,74 €
- 041 – 111003 vo výške 4 404,13 €.
vo výdajovej časti na položke:
-

011-633001 vo výške 1403,74 €

-

0111-635006 vo výške 4 404,13 €

Hlasovanie:
Za:

5

P. Pisko, , A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová,, J.
Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

3

Ľ. Zmij, J, Pisko, L. Bodnár

Neprítomní:

2

V. Zmij,

k bodu 18: Záver
V tomto bode starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

V Helcmanovciach, ………………

Mgr. Blanka Vargová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

Jaroslav Pisko

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

Mgr. Alžbeta Ferencová

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

Záznam zapísala: Silvia Semanová

