Obec Helcmanovce

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v
Helcmanovciach konaného dňa 26.05.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia zo zasadnutí komisií OZ
5. VZN č. 02/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Helcmanovce
6. VZN č. 03/2015 obce o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu
žúmp.
7. Nájomné zmluvy FK Slovan Helcmanovce, hudobná skupina Pasia, DH Seľanka
8. Predaj nehnuteľného majetku - pozemku parcelne číslo C KN 4796/1, 2 v k. ú.
Prakovce vo vlastníctve obce Helcmanovce
9. Denný stacionár pre seniorov
10. Kúpa osobného automobilu
11. Rôzne ( osvetlenie Horb, nová pamätná tabuľa k pamätníku padlých v 1 a 2
svetovej vojne, výberové konanie na riaditeľa ZŠsMŠ Helcmanovce
12. Diskusia
13. 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 navrhnutému programu žiadne námietky ani doplňujúce body.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 62
Uznesenie č. 62:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za:

8

Mgr.A. Ferencová, J. Pisko, P. Pisko, Mgr. Ľ. Pavlík, L. Bodnár, G. Schneider,
V. Zmij, A. Golitko

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateľku p. Silviu Semanovú, za overovateľov
zápisnice poslancov Mgr. Alžbetu Ferencovú a Lukáša Bodnára a do návrhovej komisie
navrhla poslancov Petra Piska a Jaroslava Piska
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 63.
Uznesenie č. 63:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) zapisovateľku – Silviu Semanovú
b) návrhovú komisiu v zložení: Peter Pisko Jaroslav Pisko
c) overovateľov zápisnice: Mgr. Alžbeta Frerencová Lukáš Bodnár
Hlasovanie:
Za:

8

Mgr.A. Ferencová, J. Pisko, P. Pisko, Mgr. Ľ. Pavlík, L. Bodnár, G. Schneider, V.
Zmij, A. Golitko

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce previedla kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 64
Uznesenie č.64:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie:
Za:

8

Mgr.A. Ferencová, J. Pisko, P. Pisko, Mgr. Ľ. Pavlík, L. Bodnár, G. Schneider,
V. Zmij, A. Golitko

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 4: Informácia zo zasadnutí komisií OZ
Starostka obce – vyzvala predsedov jednotlivých komisií aby podali správu zo zasadnutí
svojich komisií.
Informácie zo zasadaní komisií podali predseda komisie pre výstavbu a životné
prostredie p. Anton Golitko, predseda komisie finančnej p. Jaroslav Pisko , predseda
komisie pre kultúru a šport p. Mgr. Ľuboslav Pavlík a predseda komisie pre ochranu
verejného záujmu Peter Pisko – zápisnice zo zasadaní tvoria prílohu tejto zápisnice.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 65
Uznesenie č.65:
Obecné zastupiteľstvo berie na informáciu zo zasadaní komisie pre výstavbu a životné
prostredie, finančnej komisie a komisie pre kultúru a šport a komisie pre ochranu
verejného záujmu.

Hlasovanie:
Za:

8

Mgr.A. Ferencová, J. Pisko, P. Pisko, Mgr. Ľ. Pavlík, L. Bodnár, G. Schneider, V.
Zmij, A. Golitko

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 5. VZN č. 02/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Helcmanovce
- materiál obdržali poslanci písomne a zároveň bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 66
Uznesenie č.66:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 02/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Helcmanovce

Hlasovanie:
Za:

8

Mgr.A. Ferencová, J. Pisko, P. Pisko, Mgr. Ľ. Pavlík, L. Bodnár, G. Schneider, V.
Zmij, A. Golitko

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 6: VZN č. 03/2015 obce o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní
obsahu žúmp.

- materiál obdržali poslanci písomne a zároveň bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 67
Uznesenie č.67:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 03/2015 obce o náhradnom zásobovaní vodou
a zneškodňovaní obsahu žúmp.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Mgr.A. Ferencová, J. Pisko, P. Pisko, Mgr. Ľ. Pavlík, L. Bodnár, G. Schneider, V.
Zmij, A. Golitko, Ľ. Zmij

Ľ. Zmij

K bodu 7: Nájomné zmluvy FK Slovan Helcmanovce, hudobná skupina Pasia, DH
Seľanka

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 68,69,70.
Uznesenie č. 68:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počnúc dňom 1.6.2015 prenájom nehnuteľností
( areál Futbalového ihriska ) :
-

pozemok parc. KN „C“ č.305/2, druh : ostatné plochy, o výmere 7.710 m2
pozemok parc. KN „C“ č.305/3, druh : trvalé trávnaté porasty, o výmere 2.327
m2
pozemok parc. KN „C“ č.305/4, druh : zastavané plochy a nádvoria, o výmere
195 m2
budova súp.č. 152 - šatne na pozemku parc. KN „C“ č.305/4

ktoré nehnuteľnosti sú zapísané na LV č.1 pre kat.územie Helcmanovce, za účelom
zabezpečenia činnosti Futbalového klubu FK Slovan Helcmanovce,
pre žiadateľa : FK Slovan Helcmanovce, so sídlom Helcmanovce č.152, 055 63, IČO :
31 942 776.

Spolu s prenajímanými nehnuteľnosťami poskytne prenajímateľ nájomcovi do užívania
aj príslušenstvo -2ks futbalové brány, dve tribúny, prístrešok, drevený sklad, dve
striedačky pre hráčov, oplotenie hracej plochy železnými dielcami, plechové oplotenie
ihriska, vstupná brána, murovaná miestnosť pre výber vstupného, žumpa a studňa.

Cena za prenájom je stanovená na sumu 20 € ročne.

Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Osobitným zreteľom je : zabezpečenie športových potrieb a záujmov obyvateľov obce
Helcmanovce a ďalší rozvoj športu – futbalu , športových aktivít a podujatí.
Hlasovanie:
8

Za:

Mgr.A. Ferencová, J. Pisko, P. Pisko, Mgr. Ľ. Pavlík, L. Bodnár, G. Schneider, V.
Zmij, A. Golitko,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

Uznesenie č.69:
Obecné zastupiteľstvo v Helcmanovciach schvaľuje počnúc dňom 1.6.2015 prenájom
časti nebytových priestorov v objekte Domu služieb a kultúry v Helcmanovciach,
súp.číslo 161, na pozemku parc. KN „C“ č.153/1, a to :
-

miestnosť o výmere 15,10 m2
časť chodby o výmere 20 m2

za účelom skúšok hudobnej skupiny Pasia a uskladnenia hudobných nástrojov a
aparatúry
pre žiadateľa : Mikuláš Lenďák, bytom Záhradná 10/2,056 01 Gelnica.
Cena za prenájom nebytových priestorov je stanovená na sumu 10 € ročne.

Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Osobitným zreteľom je : zabezpečenie kultúrno – spoločenských potrieb a záujmov
obyvateľov obce Helcmanovce a ďalší rozvoj hudobných a kultúrnych aktivít v obci.
Hlasovanie:
Za:

7

Mgr.A. Ferencová, J. Pisko, P. Pisko, Mgr. Ľ. Pavlík, L. Bodnár, V. Zmij, A. Golitko,

Proti:

1

G. Schneider

1

Ľ. Zmij

Zdržal sa:
Neprítomní:

Uznesenie č.70:
Obecné zastupiteľstvo v Helcmanovciach schvaľuje počnúc dňom 1.6.2015 prenájom
časti nebytových priestorov v objekte Domu služieb a kultúry v Helcmanovciach,
súp.číslo 161, na pozemku parc.KN „C“ č.153/1, a to :
- miestnosť o výmere 52,20 m2
- časť chodby o výmere 40 m2
za účelom skúšok DH Seľanka a uskladnenia hudobných nástrojov a aparatúry
pre žiadateľa : Spolok DH Seľanka, so sídlom ....................., IČO:...................................
Cena za prenájom nebytových priestorov je stanovená na sumu 20 € ročne.
Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Osobitným zreteľom je : zabezpečenie kultúrno – spoločenských potrieb a záujmov
obyvateľov obce Helcmanovce a ďalší rozvoj hudobných a kultúrnych aktivít v obci (
aj v spolupráci s DH Seľanka ).
Hlasovanie:
Za:

8

Mgr.A. Ferencová, J. Pisko, P. Pisko, Mgr. Ľ. Pavlík, L. Bodnár, G. Schneider, V.
Zmij, A. Golitko,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 8: Predaj nehnuteľného majetku - pozemku parcelne číslo C KN 4796/1,
2 v k. ú. Prakovce vo vlastníctve obce Helcmanovce
- starostka obce informovala prítomných o možnosti odpredaja pozemku v k.ú.
Prakovce, ktorý je vo vlastníctve obce priamym predajom ak niekto o neho prejavý
záujem. Pre obec je tento pozemok zbytočný a predajom by sa získali finančné
prostriedky. Najnižšie cena pozemkov bude stanovená znaleckým posudkom.

Po prerokovaní poslanci OZ prijali uznesenie č. 71
Uznesenie č.71:
Obecné zastupiteľstvo v Helcmanovciach schvaľuje 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 kat. území Prakovce.
Cena bude stanovená najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku , určenej
znaleckým posudkom č.27/2015 zo dňa 15.05.2015, vypracovaným p. Ing. Janou
Kolbaskou - znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie : odhad hodnoty nehnuteľností.
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods.1 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za:

8

Mgr.A. Ferencová, J. Pisko, P. Pisko, Mgr. Ľ. Pavlík, L. Bodnár, G. Schneider, V.
Zmij, A. Golitko,

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

K bodu 9: Denný stacionár pre seniorov
- starostka obce informovala o možnosti vytvorenia denného stacionára pre seniorov
v priestoroch DSaK.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 72
Uznesenie č.72:
Obecné zastupiteľstvo berieme na vedomie informáciu o zámere vytvoriť denný
stacionár pre seniorov v obci Helcmanovce v DSaK
Hlasovanie:
Za:

8

Mgr.A. Ferencová, J. Pisko, P. Pisko, Mgr. Ľ. Pavlík, L. Bodnár, G. Schneider, V.
Zmij, A. Golitko,

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ľ. Zmij

Uznesenie č.73:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v DSaK
Helcmanovce nájomcovi neziskovej organizácie
„ Krok do cieľa“ za účelom uvedenia do prevádzky denného stacionára pre seniorov
Obce Helcmanovce.
Cena za prenájom je stanovená sumou 10 € na 10 rokov.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Mgr.A. Ferencová, J. Pisko, P. Pisko, Mgr. Ľ. Pavlík, L. Bodnár,
G. Schneider, V. Zmij, A. Golitko,

Ľ. Zmij

K bodu 10: Kúpa osobného automobilu
- starostka obce informovala o veľmi zlom technickom stave osobného
automobilu škoda fábia GL 105 AI- často sa na ňom vyskytujú poruchy, sú
vysoké náklady na jeho prevádzku, má najazdené 230 tis. km.
- na splátky by sme zvládli tak 400 € mesačne
- Jaroslav Pisko – pôjde to cez súťaž?
- Starostka obce – samozrejme, bez toho to nejde
- Gunter Schneider – mali by sme si povedať o aké auto by sa jednalo
- Starstka obce – treba odsúhlasiť do akej výšky môžeme ísť
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 73
Uznesenie č.74:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu osobného automobilu pre potreby obecného
úradu Helcmanovce
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Mgr.A. Ferencová, J. Pisko, P. Pisko, Mgr. Ľ. Pavlík, L. Bodnár,
G. Schneider, V. Zmij, A. Golitko,

Ľ. Zmij

K bodu 11. Rôzne ( osvetlenie Horb, nová pamätná tabuľa k pamätníku padlých
v 1 a 2 svetovej vojne, výberové konanie na riaditeľa ZŠsMŠ Helcmanovce )
a k bodu 12. diskusia.
-

Osvetlenie Horb – starostka obce informovala o podaní žiadosti na elektrárne,
vstupná investícia bude cca 600 eur (skriňa, projekt...)
Pamätná tabuľa – starostka obce informovala o cenovej ponuke, ktorá je vo
výške cca 1000 eur, zatiaľ to necháme bokom – je to do budúcna
Výberové konanie na riaditeľa ZŠsMŠ – starostka obce informovala, že je
vyhlásené výberové konanie, prihlášky sa môžu dávať do 5. júna 2015

K bodu 13: Záver
V tomto bode starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

V Helcmanovciach, 26.05.2015

Mgr. Blanka Vargová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Peter Pisko

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

Vladimír Zmij

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

Záznam zapísala: Silvia Semanová

