Obec Helcmanovce

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v
Helcmanovciach konaného dňa 07.12.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
Program zasadnutia podľa pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Dodatok č. 3 k VZN obce Helcmanovce č. 04/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 5/2016 o miestnom poplatku za
rozvoj
VZN č. 6 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
obce Helcmanovce, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve obce
Helcmanovce a o zriadení vecného bremena
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Helcmanovce na I. polrok 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Zmluva o nájme nebytových priestorov - DH Seľanka
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom – Ing.
Mikuláš Lenďák
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom – FK
Slovan Helcmanovce
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom –
MEDI-PRA, s.r.o.
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve , uzatvorenej s nájomcom – Marcela Nalevanková
Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom –
Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Helcmanovce
Výročná správa obce Helcmanovce za rok 2015
Správa hlavného kontrolóra z finančnej kontroly na mieste dňa 17.10.2016 a 15.11.2016
Odmena zástupcovi starostu obce
Voľba člena redakčnej rady
Rôzne ( informácia – Ekodvor, informácia vodovod, informácia strecha na DS )
Diskusia
Záver

K bodu 1. Otvorenie
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Blanka Vargová.
Následne predložila prítomným program rokovania so zmenou a to bod 18 odvolanie
člena redakčnej rady a následne sa ostatné body posunú nasledovne- bod 19 Voľba člena
redakčnej rady, bod 20 Rôzne ( informácia – Ekodvor, informácia vodovod, informácia
strecha na DS ), bod 21 Diskusia a bod 22 Záver

Nikto z prítomných nemal voči navrhnutej zmene žiadne námietky.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 107/2016

Uznesenie č.107/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva so
zmenou:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Dodatok č. 3 k VZN obce Helcmanovce č. 04/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 5/2016 o miestnom poplatku za
rozvoj
6. VZN č. 6 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
obce Helcmanovce, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve obce
Helcmanovce a o zriadení vecného bremena
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Helcmanovce na I. polrok 2017
8. Zmluva o nájme nebytových priestorov - Slovenský zväz zdravotne postihnutých
9. Zmluva o nájme nebytových priestorov - DH Seľanka
10. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom – Ing.
Mikuláš Lenďák
11. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom – FK
Slovan Helcmanovce
12. Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom –
MEDI-PRA, s.r.o.
13. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve , uzatvorenej s nájomcom – Marcela Nalevanková
14. Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom –
Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Helcmanovce
15. Výročná správa obce Helcmanovce za rok 2015
16. Správa hlavného kontrolóra z finančnej kontroly na mieste dňa 17.10.2016 a 15.11.2016
17. Odmena zástupcovi starostu obce
18. odvolanie člena redakčnej rady
19. Voľba člena redakčnej rady
20. Rôzne ( informácia – Ekodvor, informácia vodovod, informácia strecha na DS )
21. Diskusia
22. Záver

Hlasovanie:
9

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateľku p. Silviu Semanovú, za overovateľov

zápisnice poslancov Lukáš Bodnár, Peter Pisko, a do návrhovej komisie navrhla
poslancov Jozef Burčák, Mgr. Ľuboslav Pavlík
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 108/2016.
Uznesenie č. 108/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje:
a) zapisovateľku – Silviu Semanovú
b) návrhovú komisiu v zložení: Jozef Burčák, Mgr. Ľuboslav Pavlík
c) overovateľov zápisnice: Lukáš Bodnár a Peter Pisko
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Zástupca starostu obce p. Anton Golitko konštatoval, že uznesenia z minulého zasadnutia
neboli vznesené žiadne úlohy.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 109/2016
Uznesenie č. 109/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

K bodu 4: Dodatok č. 3 k VZN obce Helcmanovce č. 04/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
-

-

-

Návrh dodatku č. 3 k VZN obce Helcmanovce č. 04/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obdržali
podslanci písomne vopred
Mgr. Blanka Vargová vyzvala prítomných na vznesenie pripomienok resp. zmien.
Konštatovala, že návrh Dodatku bol zverejnený v zákonnej lehote a zároveň, že
nik z poslancov ani z obyvateľov obce nepodal na obecný úrad žiadnu
pripomienku.
dotazy k predloženému materiálu neboli vznesené , a preto po prerokovaní
poslanci prijali uznesenie č. 110/2016

Uznesenie č. 110/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN obce
Helcmanovce č. 04/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
9

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

k bodu 5: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 5/2016 o miestnom
poplatku za rozvoj
-

podslanci obdržali návrh VZN písomne vopred

-

dotazy poslancov k predloženému návrhu neboli

-

po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 111/2016

Uznesenie č. 111/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Helcmanovce č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

Hlasovanie:
Za:

0

Proti:

9

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

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Na základe výsledku hlasovania konštatujeme, že VZN č. 5 o miestnom poplatku za
rozvoj sa neprijalo z dôvodu hlasovania poslancov proti jeho schváleniu..
k bodu 6: VZN č. 6 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve obce Helcmanovce a o zriadení vecného bremena
-

poslanci obdržali materiál vopred

-

Mgr. Blanka Vargová vyzvala prítomných na vznesenie pripomienok resp. zmien.
Konštatovala, že návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote a zároveň, že nik
z poslancov ani z obyvateľov obce nepodal na obecný úrad žiadne pripomienkv
v zákonom stanovenej lehote

-

Nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému materiálu žiadne
pripomienky ani návrhy , a preto po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č.
112/2016

Uznesenie č. 112/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje VZN č. 6 o určení sadzieb
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Helcmanovce a o
zriadení vecného bremena
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

k bodu 7: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Helcmanovce na I.
polrok 2017
Poslanci obdržali material vopred.
Prítomní poslanci nemali k predloženému materiálu pripomienky , podnety ani iné
návrhy, a preto po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 113/2016.

Uznesenie č. 113/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Helcmanovce na I. polrok 2017
Hlasovanie:
9

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

k bodu 8: Zmluva o nájme nebytových priestorov – Slovenský zväz zdravotne
postihnutých
Poslanci obdržali material vopred.
-

V tejto zmluve opravujeme v čl 1 – Predmet nájmu - v bode 2 - podiel na
spoločných priestoroch z 9% na 2,25 %. a v čl. V. Poskytovanie služieb v bode 1
- výška paušálnej úhrady poskytovaných služieb súvisiacich s nájmom predmetu
zmluvy v alikvótnej čiastke (nájomca reálne užíva prenajaté priestory maximálne
1 deň v mesiaci ).

S predloženým návrhom prítomní poslanci súhlasili, nemali výhrady k predloženému
materiálu , a preto po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 114.
Uznesenie č. 114/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje prenájom nebytových priestorov
v budove Domu služieb a kultúry súp.č.161 v katastrálnom území Helcmanovce,
konkrétne miestnosť č.14 o výmere 25,50 m2 a podiel na spoločných priestoroch
o veľkosti podielu 2,25%, pre žiadateľa Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO
Helcmanovce , na dobu neurčitú počnúc dňom 1.1.2017 a to:
- výška prenájmu 1 €/ ročne

-

výška paušálnej úhrady poskytovaných služieb súvisiacich s nájmom predmetu
zmluvy v alikvótnej čiastke (nájomca reálne užíva prenajaté priestory maximálne
1 deň v mesiaci ), a to v sume 13,5 €/rok.
Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

k bodu 9: Zmluva o nájme nebytových priestorov – DH Seľanka
Poslanci obdržali material vopred.
Nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému materiálu žiadne pripomienky ani
návrhy , a preto po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 115.
Uznesenie č. 115/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje prenájom nebytových priestorov
v budove Domu služieb a kultúry súp.č.161 v katastrálnom území Helcmanovce,
konkrétne miestnosť č.25 o výmere ,
50 m2 a časť spoločných priestorov (miestnosti č. 28 -37 )o výmere 50 m2 pre žiadateľa
DH Seľanka na dobu neurčitú počnúc dňom 1.1.2017 a to:
-

výška prenájmu 1 €/ ročne
výška paušálnej úhrady poskytovaných služieb súvisiacich s nájmom predmetu
zmluvy v alikvótnej čiastke (nájomca reálne užíva prenajaté priestory maximálne
1 deň v kalendárnom týždni ), a to v sume 119,60 €/rok.
Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

k bodu 10: Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom
Ing. Mikuláš Lenďák

Poslanci obdržali návrh členov jednotlivých inventarizačných komisií vopred.
Nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému materiálu žiadne pripomienky ani
podnety, a preto po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 116
Uznesenie č. 116/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje Dodatok č.1 k Zmluve o nájme
nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom Ing. Mikuláš Lenďák, bytom Záhradná 10/2,
056 01 Gelnica, s účinnosťou dňom 1.1.2017 kde:

-

výška prenájmu je 1 €/ ročne
výška paušálnej úhrady poskytovaných služieb súvisiacich s nájmom predmetu
zmluvy v alikvótnej čiastke (nájomca reálne užíva prenajaté priestory maximálne
1 deň v kalendárnom týždni ), a to v sume 52,30 €/rok.

Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

k bodu 11: Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nehnuteľností, uzatvorenej s nájomcom
FK Slovan Helcmanovce, so sídlom Helcmanovce č.152, 055 63, IČO : 31 942 776,
s účinnosťou dňom 1.1.2017
-

Poslanci obdržali material vopred.
Vladimír Zmij – nedá sa určiť iba nejaká symbolická suma napr. 1 €.
Mgr. Blanka Vargová - za 1 € je nájom, energie musia byť vyčíslené
samostatnou sumou, čo nám bolo vytknuté kontrolou NKÚ, prepočítavali sme to
na dni a skonštatovali sme, že sa využíva 2 dni v týždni
- Anton Golitko – bol dodatok prejednaný s predsedom finančnej komisie
- Mgr. Vargová – ano dodatok bol prejednaný s predsedom.
- Mgr. Alžbeta Ferencová – konštatovala, že v zime nevyužívajú štadion vôbec.
- Jaroslav Pisko – sú to asi 4 mesiace v roku čo sa štadión nevyužíva.
Mgr. Blanka Vargová – dame hlasovať za oba návrhy:
- návrh č. 1 - prepočet energií na 1 deň v týždni čo je vo výške 162,20 € ročne.
Hlasovanie :
-za :6 – Peter Pisko, Mgr. Ľuboslav Pavlík, Ľubomír Zmij, Jaroslav Pisko, Lukáš
Bodnár, Vladimír Zmij

- proti: 0
- zdržali sa: 3 – Jozef Burčák, Mgr. Alžbeta Ferencová, Anton Golitko
- návrh č. 2 - prepočet energií na 2 dni v týždni čo je vo výške 324,40 € ročne.
Hlasovanie :
-za :1 – Anton Golitko
- proti: 4 - Mgr. Ľuboslav Pavlík, Ľubomír Zmij, Lukáš Bodnár, Vladimír Zmij
- zdržali sa: 4 – Jozef Burčák, Mgr. Alžbeta Ferencová, Jaroslav Pisko, Peter Pisko
Schválil sa návrh č. 1 a to prepočet energií na 1 deň v týždni čo je vo výške 162,20 €
ročne čo sa uvedie v uznesení.
Uznesenie č. 117/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje Dodatok č.1 k Zmluve o nájme

nehnuteľností, uzatvorenej s nájomcom FK Slovan Helcmanovce, so sídlom
Helcmanovce č.152, 055 63, IČO : 31 942 776, s účinnosťou dňom 1.1.2017 kde:
- výška prenájmu je 1 €/ ročne
- výška paušálnej úhrady poskytovaných služieb súvisiacich s nájmom predmetu
zmluvy v alikvótnej čiastke (nájomca reálne užíva prenajaté priestory maximálne
1 deň v kalendárnom týždni ), a to v sume 162,20 €/rok.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

3

Neprítomní:

0

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

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

k bodu 12: Dodatok č.2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov, uzatvorenej
s nájomcom MEDI-PRA s.r.o, so sídlom Prakovce č.260, 055 62, IČO : 36 600 075 ,
s účinnosťou dňom 1.1.2017
Poslanci obdržali material vopred.
Nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému materiálu žiadne pripomienky ani
návrhy , a preto po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 118.
Uznesenie č. 118/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje Dodatok č.2 k Zmluve
o prenájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom MEDI-PRA s.r.o, so sídlom
Prakovce č.260, 055 62, IČO : 36 600 075 , s účinnosťou dňom 1.1.2017 kde
- výška prenájmu je 834,10 €/ ročne

-

výška paušálnej úhrady poskytovaných služieb súvisiacich s nájmom predmetu
zmluvy v alikvótnej čiastke (nájomca reálne užíva prenajaté priestory maximálne
2 dni v kalendárnom týždni ), a to v sume 202,10 €/rok.

Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

k bodu 13:Dodatok č.2 k nájomnej zmluve , uzatvorenej s nájomcom Marcela
Nalevanková, s miestom podnikania Helcmanovce č161, 055 63, IČO : 40 107 701 ,
s účinnosťou dňom 1.1.2017
Poslanci obdržali material vopred.
Nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému materiálu žiadne pripomienky ani
návrhy , a preto po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 119.

Uznesenie č. 119/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje Dodatok č.2 k nájomnej zmluve ,
uzatvorenej s nájomcom Marcela Nalevanková, s miestom podnikania Helcmanovce
č161, 055 63, IČO : 40107701 , s účinnosťou dňom 1.1.2017 kde.
- výška prenájmu je 513,53 €/ ročne
- výška paušálnej úhrady poskytovaných služieb súvisiacich s nájmom predmetu
zmluvy v alikvótnej čiastke (nájomca reálne užíva prenajaté priestory maximálne
3 dni v kalendárnom týždni ), a to v sume 234,79 €/rok.
Hlasovanie:
Za:

8

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

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

0

J. Burčák

k bodu14: Dodatok č.3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov, uzatvorenej
s nájomcom Urbárska spoločnosť- Pozemkové spoločenstvo Helcmanovce, so
sídlom Helcmanovce, 055 63, IČO : 31 944 639 s účinnosťou dňom 1.1.2017
Poslanci obdržali material vopred.
Nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému materiálu žiadne pripomienky ani
návrhy , a preto po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 120.

Uznesenie č. 120 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje Dodatok č.3 k Zmluve
o prenájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom Urbárska spoločnosťPozemkové spoločenstvo Helcmanovce, so sídlom Helcmanovce, 055 63, IČO : 31 944
639 s účinnosťou dňom 1.1.2017 kde.
- výška prenájmu je 544,60 €/ ročne
- výška paušálnej úhrady poskytovaných služieb súvisiacich s nájmom predmetu
zmluvy v alikvótnej čiastke (nájomca reálne užíva prenajaté priestory maximálne
5 dni v kalendárnom týždni ), a to v sume 376,70 €/rok.

Hlasovanie:
Za:

8

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

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

0

J. Pisko

k bodu15 :Výročná správa obce Helcmanovce za rok 2015
Poslanci obdržali material vopred.
Nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému materiálu žiadne pripomienky ani
návrhy , a preto po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 121.

Uznesenie č. 121 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce berie na vedomie Výročnú správu obce
Helcmanovce za rok 2015

Hlasovanie:
9

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

k bodu16 : Správa hlavného kontrolóra obce z finančnej kontroly na mieste dňa
17.10.2016 a 15.11.2016
Hlavná kontrolórka obce p. Mária Imrichová oboznámila prítomných so závermi
vykonaných kontról na mieste dňa 17.10.2016 a 15.11.2016.
Nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému materiálu žiadne pripomienky ani
návrhy , a preto po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 122.

Uznesenie č. 122 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra
obce z finančnej kontroly na mieste dňa 17.10.2016 a 15.11.2016
Hlasovanie:
8

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

0

V. Zmij

k bodu 17 :Odmena zástupcovi starostu obce
-

-

Mgr. Blanka Vargová – starostka obce v tomto bode navrhla schváliť zástupcovi
starostu obce p. Antonovi Golitkovi mimoriadnu odmenu za plnenie svojich úloh
odmenu vo výške 475 € podľa schválených zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného
zastupiteľstva obce Helcmanovce.
po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 123.

Uznesenie č. 123 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje mimoriadnu odmenu zástupcovi
starostu obce vo výške 475 € podľa Zásad odmeňovania poslancov obecného

zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva obce
Helcmanovce - § 4 ods. 2.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

0

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

A. Golitko,, V. Zmij

k bodu 18: Odvolanie člena redakčnej rady
-

-

Mgr. Blanka Vargová oboznámila prítomných so žiadosťou p. Mgr. Henriety
Pisoňovej ohľadom vzdania sa funkcie člena redakčnej rady pre Helcmanovské
zvesti.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 124.

Uznesenie č. 124 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce odvoláva člena redakčnej rady Mgr. Henrietu
Pisoňovú na základe jej písomnej žiadosti, kde sa vzdáva členstva v redakčnej rade pre
obecné noviny Helcmanovské zvesti
Hlasovanie:
9

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

k bodu 19 :Voľba člena redakčnej rady
-

po uvolnení miesta v redakčnej rade, bola na toto miesto navrhnutá Mgr. Blanka
Vargová. Nikto z prítomných nemal voči tomuto návrhu žiadne pripomienky a
nebol daný ani iný návrh a preto po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 125.

Uznesenie č. 125 /2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje člena redakčnej rady pre obecné
noviny Helcmanovské zvesti Mgr. Blanku Vargovú
Hlasovanie:
9

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

k bodu 20 : Rôzne a 21: Diskusia:
Ekodvor:
-

Mgr. Blanka Vargová – starostka obce informovala prítomných o zmene
otváracích hodín na Ekodvore a to: streda od 13.00 hod do 17.00 hod. a piatok od
13.00 hod. do 17.00 hod. Ďalej informovala o tom, že:

-

na Ekodvore musíme plniť ukazovateľe,

-

musíme mať počas 5 rokov zamestnaného z úradu práce – momentálne máme
zamestnaného p. Michala Vimpľa na 9 mesiacov.

-

musíme viesť presnú evidenciu

-

dokumentáciu nám kontroluje p. Polaček.

po prerokovaní uvedeného bodu poslanci prijali uznesenie č. 126.
Uznesenie č. 126 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce berie na vedomie
otváracích hodín Ekodvoru Helcmanovce

informáciu o zmene

Hlasovanie:
9

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vodovod:
-

Mgr. Blanka Vargová – starostka obce – pre vodovod potrebujeme:

-

projektovú dokumentáciu na územné konanie

-

výdatnosť vodného zdroja, rozbor vody vodného zdroja

-

dostať do správy hornú a dolnú štôlňu ako zdroje vody od banského úradu

-

požiadať o územné konanie

-

majetkovo vysporiadať pozemky kde sa nachádzajú štôlne

Predpokladané výdavky sú: 1600 € na stanovisko “malá EIA” a okolo 300 € za
vypracovanie žiadosti pre banský úrad a potrebujeme začať vysporiadavať pozemky.
Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie 127.
Uznesenie č. 127 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce berie na vedomie informáciu o vodovode
Hlasovanie:
9

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Dom smútku:
-

Mgr. Blanka Vargová – starostka obce informovala, že strecha na dome smútku
je urobená a to sedlová časť, na vodorovná čast strechy sa provizórne upravila
opravou najviac poškodených častí, aby nám nezatekalo.

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 128.
Uznesenie č. 128 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce berie na vedomie informáciu o vykonanej
oprave strechy na Dome smútku
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

V diskusii informovala Mgr. Blanka Vargová – starostka obce:
-

Kia – už dva mesiace máme auto v oprave, je neopraviteľné, stale nájdu nejakú
inú chybu až je momentálne nepojazdné. Auto nebolo servisované, zatiaľ nám
dali náhradné vozidlo .V najbližšom období je potrebné zvážiť kúpu nového auta

-

Na MAS bola schválená alokácia, v roku 2016 bol daný nový vzorec, ktorým
sa znížila alokácia ( musela sa upraviť stratégia, avšak výstupné ukazovateľe
ostali zachované) . Podla posledných informácii MAS Hnilec v rámci schválenej
integrovanej stratégie CLLD územia MAS Hnilec sa môže zapojiť do
vyhlásených výziev a takto získať fiannčné prostriedky na vypracované zámery.

k bodu 22: Záver
V tomto bode starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

V Helcmanovciach, …………………….

Mgr. Blanka Vargová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Lukáš Bodnár

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

Peter Pisko

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

Záznam zapísala: Silvia Semanová

