Obec Helcmanovce

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v
Helcmanovciach konaného dňa 20.06.2016
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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015
5. Záverečný účet obce za rok 2015
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II .polrok 2016
7. Zmluva o budúcej zmluve s VSD, a. s. Košice
8. Programový rozpočet obce – neuplatňovanie programu obce
9. Zmena uznesenia OZ č. 143/2015
10. Rôzne ( informácia pozemok- predaj pozemku v k.ú. Prakovce, nájomné zmluvy,
kultúrne akcie II. polrok 2016)
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Blanka
Vargová. Následne predložila prítomným program rokovania kde Prítomným oznámila
doplnenie štyroch bodov a následne prečítala nový program zasadnutia OZ.
Nikto z prítomných nemal voči navrhovanej zmene programu žiadne námietky
ani doplňujúce body.
Uznesenie č. 48/2016
k bodu 1: Otvorenie:
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 so zmenou
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Kontrola plnenia uznesení
4.Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015
5.Záverečný účet obce za rok 2015
6. prijatie opatrení na nápravu nedostatkov k záverečnému účtu obce Helcmanovce za
rok 2015

7. správa nezávislého audítora za rok 2015
8. tvorba rezervného fondu za rok 2015
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II .polrok 2016
10. Zmluva o budúcej zmluve s VSD, a.s. Košice
11. Programový rozpočet obce – neuplatňovanie programu obce
12. Zmena uznesenia OZ č. 143/2015
13. zmena rozpočtu starostom obce podľa zákona 369/1990 § 11 ods.4 bod b)
14. Rôzne ( informácia pozemok- predaj pozemku v k.ú. Prakovce, nájomné zmluvy,
kultúrne akcie II. polrok 2016)
15. Diskusia
16. Záver
Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ľ. Zmij

V. Zmij, L. Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla za zapisovateľku p. Silviu Semanovú, za overovateľov
zápisnice poslancov, Mgr. Alžbeta Ferencová, Jaroslav Pisko a do návrhovej komisie
navrhla poslancov Jozef Burčák , Petra Pisko.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 49.
Uznesenie č. 49/2016
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: Jozef Burčák, Peter Pisko
c) overovateľov zápisnice: Mgr. Alžbeta Ferencová, Jaroslav Pisko
Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ľ. Zmij

V. Zmij, L. Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Zástupca starostky obce Anton Golitko previedol kontrolu uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ kde konštatoval, že uznesenia sú splnené resp. sú v plnení.
K uzneseniu č. 45/2016 sa vyjadrila starostka obce Mgr. Blanka Vargová – pokúšala som
sa spojiť s hydrogeológom ohľadom zistenia výdatnosti zdroja vody pre účely obecného
vodovodu, ale z dôvodu dovolenkového obdobia sa termín pracovného stretnutia posúva.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo:50
Uznesenie č. 50/2016
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:
6

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ľ. Zmij

V. Zmij, L. Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík

K bodu 4: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok
2015
-

Mária Imrichová – hlavná kontrolórka obce – konštatovala, že pri spracovaní
stanoviska vychádzala z posúdenia predloženého záverečného účtu obce za rok
2015 zo zákonnosti predloženého návrhu záv. účtu a to v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany
obce, dodržanie povinnosti auditu zo strany obce, ďalej zostavenie záverečného
účtu. Kontrolórka uviedla, že po zvážení a upozornení kontolórok NKÚ súhlasí
s prerokovaním záverečného účtu Obce Helcmanovce za rok 2015 na zasadnutí
OZ Helcmanovce s odporúčaním: celoročné hospodárenie Obce Helcmanovce
– schváliť s výhradami.

-

v stanovisku hlavného kontrolóra obsahuje aj opatrenia k výhradám, ktorým sa
venovalo v samostatnom bode.

-

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č.51

Uznesenie č. 51/2016
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 Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 s výhradami

Hlasovanie:

Za:

6

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ľ. Zmij

V. Zmij, L. Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík

k bodu 5: Záverečný účet obce za rok 2015
materiál dostali poslanci vopred a bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na
internetovej stránke obce .
- starostka obce poprosila prítomných o dotazy k záverečnému účtu
- žiadne pripomienky ani dotazy neboli vznesené a preto poslanci po prerokovaní prijali
-

uznesenie č. 52
Uznesenie č. 52/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a schvaľuje Záverečný účet - celoročné
hospodárenie obce za rok 2015 s výhradami v zmysle zákona 583/2004 podľa § 16 ods.
10 písm b). s upraveným prebytkom rozpočtu vo výške 10.011,39 €.
Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ľ. Zmij

V. Zmij, L. Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík

k bodu 6: prijatie opatrení na nápravu nedostatkov k záverečnému účtu obce za rok
2015
- Mária Imrichová – kontrolórka obce – opatrenia k výhradám záverečného účtu
konštatovala, že:
1.záverečný účet nebol zverejnený 15 dní pred schválením. Záverečný účet sa jednoducho
musí robiť skôr, aspoň do konca mája musí byť.
Neprehľadne bol spracovaný, daňové a nedaňové pohľadávky nie su spracované podľa
doby splatnosti, a nebola jej predložená inventarizácia a preto sa nemohla vyjadriť k
stanovisku.
Anton Golitko – informoval sa , či uvedené nedostatky – pochybenia avízované
kontrolórkou obce boli aj minulého roku či len teraz?
Mgr. Blanka Vargová – starostka obce – konštatovala, že boli, ale sa nepísali – nedostatky
neboli presne špecifikované kontrolórkou obce.

2. Mária Imrichová – uviedla, že v záverečnom účte treba aj zdävodniť použitie účelových
prostriedkov poskytnutých občianskym združeniam a PO aspoň v krátkosti rozpísať načo
boli použité.
3. Ako bude použitý a rozdelený účtovný hospodársky výsledok obce za rok 2015.
Účtovný hospodársky výsledok je rozdiel medzi nákladmi a výnosmi čo obec má vo
výške +46 613,31 € ( zisk) ten sa zúčtuje na nerozdelený hospodársky výsledok minulých
rokov a musí to byť uvedené aj v záverečnom účte.
Uznesenie č. 53/2016
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 prijatie opatrení na nápravu
nedostatkov k záverečnému účtu obce za rok 2015 v zmysle zákona 583/2004 podľa § 16
ods. 11.
Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ľ. Zmij

V. Zmij, L. Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík

k bodu 7: Správa nezávislého audítora za rok 2015
- starostka obce Mgr. Blanka Vargová prečítala správu nezávislého audítora za rok 2015
 evidencia dlhodobého majetku nenadväzuje na účtovníctvo
 Obec vykazuje pozemky v sume 53 985,- €, súlad s LV nebol preukázaný
 obec vykonáva podnikateľskú činnosť – prevádzkovanie kuchynského
zariadenia, podnikateľská nčinnosť nie je vo výkaze ziskov a strát vykazovaná
samostatne
 obec vykazuje na účte 042- obstaranie dlhodobého hmotného majetku
nedokončené investície – rekonštrukcia MK vo výške 140 639 €. Investícia je
ukončená a mala by byť zaradená do používania.
 medzi príjmami a výdavkami obce vykázanými vo výkaze o plnení rozpočtu a
zmenou stavu finančných prostriedkov je rozdiel 44 tis. €.
Celá správa nezávislého audítora tvorí prílohu zápisnice.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 54.
Uznesenie č. 54/2016
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 nezávislého audítora
za rok 2015
Hlasovanie:

7

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

V. Zmij, L. Bodnár,

k bodu 8: Tvorba rezervného fondu na rok 2015
-

starostka obce Mgr. Blanka Vargová – obec musí tvoriť rezervný fond vo výške
najmenej 10% z prebytku hospodárenia, je možnosť odsúhlasiť aj viac. Používa
sa na kapitálové výdavky obce. Niektoré obce tvoria fond napríklad na havarijné
udalosti, vrátenie eurofondových peňazí – neoprávnené výdaje, poprípade
korekcie.

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 55
Uznesenie č. 55/2016
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 tvorbu rezervného fondu na
základe zákona 583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov § 15 ods.4 a § 16
ods.8 vo výške 10 % z upraveného prebytku rozpočtu t.j. 1.001,139 €
Hlasovanie:
7

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

V. Zmij, L. Bodnár,

k bodu 9: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016
-

material obdržali poslanci vopred

po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 56.
Uznesenie č. 56/2016
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 plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na II. polrok 2016

Hlasovanie:
7

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

V. Zmij, L. Bodnár,

k bodu 10: Zmluva o budúcej zmluve s VSD, a.s. Košice
. starostka obce Mgr. Blanka Vargová – informovala prítomných, že návrh Zmluvy o
budúcej zmluve s VSD, a.s Košice poslanci obdržali mailovou poštou, jedná sa o
pozemok v k.ú. Prakovce na výstavbu trafostanice.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 57
Uznesenie č. 57/2016
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 zmluvu o budúcej zmluve
s VSD, a.s. Košice
Hlasovanie:
7

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

V. Zmij, L. Bodnár,

k bodu 11: Programový rozpočet obce – neuplatňovanie programu obce
-

Mgr. Blanka Vargová – starostka obce informovala prítomných, že v súlade so
zákonom 583/2004 – zákon o rozpočtových pravidlách má obec s počtom
obyvateľov do 2000 možnosť neuplatňovať programový rozpočet obce na
základe rozhodnutia OZ.

Po prerokovaní poslanci prijali poslanci uznesenie č. 58.

Uznesenie č. 58/2016

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 neuplatňovanie programu obce
na základe § 4 ods. 5 zákona 583/2004 Z.z. – zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
Hlasovanie:
7

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

V. Zmij, L. Bodnár,

k bodu 12: Zmena uznesenia OZ č. 143/2015
- Mgr. Blanka Vargová – starostka obce – uznesenie č. 143/2015 , ktoré pojednávalo o
udelení odmien starostke, zástupcovi starostky obce a kontrolórky obce za rok 2015.
Zmena je vo vypustení – jednorázovú odmenu vo výške 500 €. Od 1.6.2011 už nie je
možné starostom poskytovať odmeny. Starosta môže mať zvýšený plat až do výšky
70% platu bez odmien.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 59.
Uznesenie č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a ruší v uznesení č. 143/2015 časť textu v znení
jednorázovú odmenu pre p. Mgr. Blanku Vargovú vo výške 500 €.
Hlasovanie:
7

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

V. Zmij, L. Bodnár,

k bodu 13: Zmena rozpočtu starostom obce podľa zák. 369/1990 § 11 ods. 4 bod b
-

Mgr. Blanka Vargová – starostka obce – konštatovala, že starosta obce môže robiť
úpravy, pričom nie je možné meniť celkový objem rozpočtovaných príjmov a
výdavkov, čo sa týka bežného aj kapitálového rozpočtu obce rozpočtu obce v
určenej výške aj starosta obce bez schválenia OZ. Prítomní navrhli sumu vo
výške 5000 €.

Nikto z prítomných nemal k návrhu žiadne pripomienky a preto po prerokovaní poslanci
prijali uznesenie č. 60.
Uznesenie č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a poveruje starostu obce vykonávať zmeny
rozpočtu obce do výšky 5.000 € pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné
meniť celkový objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Uvedená právomoc sa týka
bežného aj kapitálového rozpočtu na základe zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších
predpisov – zákon o obecnom zriadení § 11 ods.4 písm. b).
Hlasovanie:
Za:

6

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

Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

1

J. Pisko

Neprítomní:

2

V. Zmij, L. Bodnár,

k bodu 14: Rôzne a 15. Diskusia
Mgr. Blanka Vargová – starostka obce – informovala prítomných o uznesení na odpredaj
našich pozemkov v k.ú. Prakovce. Do dnešného dňa k predaju nedošlo. Zmluva podpísaná
je, ale nebola zavkladovaná na katastrálnom úrade v Gelnici , nakoľko suma za pozemok
nebola kupujúcim vyplatená. Kupujúci bol informovaný, , že pravdepodobne bude
uznesenie o predaji parc. KN „C“ 4796/1, druh : zastavané plochy a nádvoria, o výmere
4.503 m2 a parc. KN „C“ č.4796/2, druh : ostatné plochy, o výmere 10 m2 v katastrálnom
území Prakovce, ktoré sú zapísané na LV č.528 pre kat. územie Prakovce, obec Prakovce,
okres Gelnica zrušené , nakoľko nedošlo k úhrade podľa Kúpno predajnej zmluvy.
Peter Pisko – konštatoval, že obec Prakovce mali predkupné právo aj pred tým.
Mgr. Blanka Vargová súhlasila s p. Piskom, no súčasne uviedla, že obec Prakovce bola
oboznámená s predajom uvedeného pozemku, ale obec nereflektovala na ponuku a
záujem prejavili až po vysúťažení. Prakovciam ponúkneme zase nanovo.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 61 a 62.
Uznesenie č. 61/2016
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 predaji
pozemkov, ktorých vlastníkom je Obec Helcmanovce parc. KN „C“ 4796/1, druh :
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4.503 m2 a parc. KN „C“ č.4796/2, druh : ostatné
plochy, o výmere 10 m2 v katastrálnom území Prakovce, ktoré sú zapísané na LV č.528
pre kat. územie Prakovce, obec Prakovce, okres Gelnica.

Hlasovanie:
7

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

V. Zmij, L. Bodnár,

Uznesenie č. 62/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a ruší uznesenie č. 92/2015 zo dňa 26.06.2015
v znení:
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje na základe vyhodnotenia
cenových ponúk priamy odpredaj pozemkov parc. KN „C“ 4796/1, druh : zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 4.503 m2 a parc. KN „C“ č.4796/2, druh : ostatné plochy,
o výmere 10 m2 v katastrálnom území Prakovce, ktoré nehnuteľnosti sú zapísané na LV
č.528 pre kat.územie Prakovce, obec Prakovce, okres Gelnica pre .Ing. Róberta Gregu
za cenu 14.442 € v zmysle predloženej cenovej ponuky.
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods.1 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
7

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

V. Zmij, L. Bodnár,

Nájomné zmluvy
- Mgr. Blanka Vargová starostka obce – informovala prítomných, že po vytknutí
chýb kontrolórkami NKÚ budeme musieť všetky nájomné zmluvy prerobiť, pretože
za osobitný zreteľ existuje iba pre nájom priestorov ale za media t.j. elektrina a teplo
budú musieť platiť zvlášť. Teraz to máme iba v jednej sume.
-

čo sa týka Dychovej hudby Seľanka už rok a pol nemáme podísanú zmluvu na
prenájom nebytových priestorov. . Keďže nemajú samostatné IČO , nemôžu mať
nájomnú zmluvu . Prítomní boli informovaní, že dychové nástroje zakúpené z

-

obecnýc zdrojov sú majetkom obce. Do užívania ich môžu získať výpožičkou.
Vzhľadom k skutočnosti, že nie sú právnym subjektom nemôžu prijímať dotácie
v súlade so zákonom . uvedné záležitosti budú riešené s predsedom dychovej
hudby.
Detský folklórny súbor Seľančik nemôže dostať dotáciu, pretože nemá právnu
subjektivitu

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 63.
Uznesenie č. 63/2016
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 nájomných
zmluvách Obce Helcmanovce
Hlasovanie:
Za:

7

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

V. Zmij, L. Bodnár,

V ďalšej časti starostka obce Mgr. Blanka Vargová informovala o kultúrnych akciách v
II polroku 2016 :
- futbalový turnaj 24. júla
- Nočný výstup na Kloptaň 6.8. – potrebujeme odsúhlasiť sponzorské
- oslavy SNP – 26.8.
- Halušky – 27.8.
- cyklistické preteky – ešte presný dátum nemáme.
- koncom novembra – zabíjačka a v decembri vianočné trhy.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 64 a 65.
Uznesenie č. 64/2016
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 kultúrnych
akciách obce na II. polrok 2016
Hlasovanie:
Za:

7

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

Neprítomní:

2

V. Zmij, L. Bodnár,

Uznesenie č. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a schvaľuje finančný príspevok v hodnote 100
€ na 2. ročník memoriálu Michala Kuchára – nočný výstup na Kloptaň - dňa 06.08.2016
Hlasovanie:
Za:

7

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

V. Zmij, L. Bodnár,

k bodu 16: Záver
V tomto bode starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

V Helcmanovciach, 20.06.2016

Mgr. Blanka Vargová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Pisko

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

Mgr. Alžbeta Ferencová

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

Záznam zapísala: Silvia Semanová

