Obec Helcmanovce

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v
Helcmanovciach konaného dňa 30.01.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
4. Obecné noviny
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce
Mgr. Blanka Vargová. Následne predložila prítomným program rokovania,
ktorý poslanci obdržali v pozvánke. Nikto z prítomných nemal voči
programu žiadne námietky ani doplňujúce body.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 18
Uznesenie č. 18:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Bodnár, Eližer, J. Pisko, P. Pisko, G. Schneider, A. Golitko

Pavlík, Zmij, Ferencová

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateľku p. Silviu Semanovú, za
overovateľov zápisnice poslancov G. Schneidera, J. Piska a do návrhovej
komisie navrhla poslancov A. Golitka a P. Piska.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 19.
Uznesenie č. 19:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Zapisovateľku – Silviu Semanovú
b) návrhovú komisiu v zložení: A. Golitko, P. Pisko
c) overovateľov zápisnice:G. Schneider, J. Pisko
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

L.Bodnár T., Eližer, J. Pisko, P. Pisko, G. Schneider, A. Golitko

Ľ. Pavlík, V. Zmij, A. Ferencová

K bodu 3. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
V tomto bode starostka obce informovala prítomných o potrebe
spracovania nového plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Doterajšie vypracované plány nespĺňajú podmienky. Do budúcna pre
žiadosti o dotácie je tento plan nevyhnutne mať. V PHSR musí byt zahrnuté
všetko čo má obec v plane resp. čo potrebuje urobiť. Ak to nebude zahrnuté
tak ak vyjde výzva a my to budeme v PHSR máť tak môžme žiadat dotáciu
ak to nebudeme mať v PHSR ani sa tým nebudú zaoberať. Územný plan
obce zatiaľ mať nemusíme ale do budúcna ho taktiež budeme musieť dať
spracovať. PHSR sa vypracúva dlhodobo cca 12 mesiacov. Cena plánu sa
pohybuje okolo 8.000 eur.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 2O
Uznesenie č.20:
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zabezpečiť spracovanie rozvojového
dokumentu „ Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“

Hlasovanie:
Za:

8

Ľ. Pavlík, V. Zmij,L. Bodnár,T. Eližer, J. Pisko, P. Pisko, G.
Schneider, A. Golitko

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

A.Ferencová

K bodu 4: Obecné noviny
Starostka obce informovala o obecných novinách. Potrebuje sa dať žiadosť
na ministerstvo kultúry aby nám pridelili číslo. Dali by sme ho ako
občasník. Ohľadom novín sme mali aj sedenie s prakovčanmi, ktorí už
časopis vydávajú. Získali sme od nich informácie ako v tom pokračovať.
Bude vytvorená rada, ktorá bude trojčlenná. Zatiaľ to bude dvojstrana
a ďalej uvidíme aký bude o časopis záujem. Cena výtlačkov sa pohybuje
okolo 2OO eur farebne a 180 eur čiernobielo za 500 ks. Vytvoríme
emailovú adresu kde sa budú môcť písať námety. Potrebujeme ešte názov
novín.
T. Eližer – kto bude môcť prispievať do novín?
Starostka obce – každý môže dať článok, rozhovor .....
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 21
Uznesenie č.21:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydávanie obecných novín.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Pavlík, V. Zmij,L. Bodnár,T. Eližer, J. Pisko, P. Pisko, G. Schneider, A. Golitko

A.Ferencová

K bodu 5: Rôzne
Zberný dvor – elektronická dražba na technológiu, výsledok ešte nevieme.
Bude zasadať komisia. Do konca roku 2015 sa musí všetko ukončiť.
Stavebné práce by mali byť ukončené do septembra 2015. Podmienkou je aj
zamestnať troch ľudí.

K bodu 6: Diskusia
J. Pisko – podal som žiadosť o dotáciu pre FK a ešte neviem výsledok.
Strostka obce – rozpočet ešte nie je vytvorený a bude predmetom
zasadnutia.
P. Pisko – v akom finančnom stave zanechal obec bývalý starosta obce?
Starostka obce – obec má úvery a ich prehľad bude predložený na
nasledujúce zasadnutie OZ.
Starostka obce podala informáciu o stretnutí s otcom duchovným a p.
Jeníkom z humanitnej organizácie, ktorý ponúkli program, no je finančne
pre obec náročný.
K bodu 7: Záver
V tomto bode starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila.

V Helcmanovciach, 30.01.2015

Mgr. Blanka Vargová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Pisko

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

Günter Schneider

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

Záznam zapísala: Silvia Semanová

