
Obec Helcmanovce 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

Helcmanovciach konaného dňa 05.09.2016 
  

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

 

Program zasadnutia podľa pozvánky:   

Program zasadnutia: 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. oprava strechy Domu smútku 

5. zateplenie vrátnice na Ekodvore 

6. Prevádzka obce Helcmanovce – Kuchyňa – cenník poskytovaných služieb 

7. Rôzne  ( osvetlenie Horb, projekt Elena, pozemkové úpravy ) 

8. Diskusia 

9. 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. 84/2016 

 

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. oprava strechy Domu smútku 

5. zateplenie vrátnice na Ekodvore 

6. Prevádzka obce Helcmanovce – Kuchyňa – cenník poskytovaných služieb 

7. Rôzne  ( osvetlenie Horb, projekt Elena, pozemkové úpravy ) 

8. Diskusia 

9. Záver 



Hlasovanie:    

Za: 6 P. Pisko, A.Golitko, Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J.Burčák, Mgr. Ľ. Pavlik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 V.Zmij, Ľ.Zmij, L.Bodnár 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
 

Starostka obce určila za zapisovateľku p. Silviu Semanovú, za overovateľov 

zápisnice poslancov, Anton Golitko, Peter Pisko a do návrhovej komisie navrhla 

poslancov  Jozef Burčák , Jaroslav  Pisko. 

 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 85.  

 
Uznesenie č. 85/2016 
 

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: Anton Golitko, Peter Pisko 

c) overovateľov zápisnice: Jozef Burčák, Jaroslav Pisko 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 P. Pisko, A.Golitko, Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J.Burčák, Mgr. Ľ. Pavlik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 V.Zmij, Ľ.Zmij, L.Bodnár 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

Mgr. Blanka Vargová konštatovala, že z minulého zasadnutia OZ neboli dané žiadne 

úlohy na plnenie.  

 

 

Po prerokovaní poslanci  prijali  uznesenie číslo: 86 

 

 



Uznesenie č. 86/2016 

 

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:    

Za: 6 P. Pisko, A.Golitko, Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J.Burčák, Mgr. Ľ. Pavlik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 V.Zmij, Ľ.Zmij, L.Bodnár 

 

K bodu 4: oprava strechy Domu smútku 

 

- Mgr. Blanka Vargová – aj v tomto roku sme podali žiadosť na úrad vlády 

ohľadom dotácie na opravu strechy domu smútku, schválená nám nebola. 

Strecha je v havarijnom stave, do domu smútku nám tečie, preto potrebujeme 

urýchlenie riešiť túto situáciu a schváliť či budeme podnikať v tomto smere veci 

z rozpočtu obce. 

- Jaroslav Pisko – predseda finančnej komisie – informoval o zasadnutí komisie, 

ktorá posúdila financovanie opravy strechy domu smútku a prišli k záveru, že je 

možnosť riešiť tento havarijný stav z rozpočtu obce. 

- Mgr. Alžbeta Ferencová – ak je takýto stav tak jednoznačne treba riešiť túto 

situáciu 

- Peter Pisko – keď sú v rozpočte peniaze, nemáme o čom rozprávať a je potrebné 

niečo v tomto smere robiť. 

Do diskusie sa zapojil aj p. Jozef Regrút , ktorý si pýtal slovo – asi v roku 2012 som 

oceňoval strechu na dome smútku, ktorá vyšla na 10.000 €. Suma vo výške 21.000 € sa 

mi zdá vysoká. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č.87 

Uznesenie č. 87/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a poveruje starostku obce zabezpečiť verejné 

obstarávanie na opravu strechy na Dome smútku a následne zabezpečiť jej realizáciu. 

 

 



Hlasovanie:    

Za: 6 P. Pisko, A.Golitko, Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J.Burčák, Mgr. Ľ. Pavlik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 V.Zmij, Ľ.Zmij, L.Bodnár 

 

k bodu 5: zateplenie vrátnice na Ekodvore 

- Mgr. Blanka Vargová – zateplenie vrátnice na zbernom dvore nebolo plánované 

v projektovej dokumentácii. Na dokončenie stavby sa berie do úvahy aj 

energetický certifikát a preto na  odporúčanie bolo navrhnuté zateplenie, ktoré 

nám stavebný úrad dal aj za úlohu v kolaudačnom rozhodnutí.  

- Na zateplenie potrebujeme project. Cenové ponuky ešte žiadne nedošli. Projekt 

by mal stáť okolo 500 eur, musí to ísť cez stavebné povolenie 

- Robiť to budeme svojpomocne, pod stavebným dozorom. Oplechovanie sa bude 

robiť cez firmu.  

 

Po prerokovaní poslanci  prijali uznesenie č. 88 

Uznesenie č. 88/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a ukladá starostke obce zabezpečiť v súlade 

s kolaudačným rozhodnutím č. 2016/1/KRP zo dňa 11.03.2016 a energetickým 

certifikátom zateplenie vrátnice na Ekodvore Helcmanovce.  

 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 A.Golitko, Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J.Burčák, Mgr. Ľ. Pavlik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 P. Pisko, 

Neprítomní: 3 V.Zmij, Ľ.Zmij, L.Bodnár 

 

 



k bodu 6: Prevádzka obce Helcmanovce – Kuchyňa – cenník poskytovaných 

služieb 

Poslanci obdržali material vopred. 

 

 Príchod ukáša Bodnára : 16,35 hod.  

K predloženému cenníku neboli žiadne dotazy.  

Mgr. Blanka Vargová – z cenníka musíme vyhodiť 5% zľavu pre obyvateľov obce z 

dôvodu napomenutia kontroly z NKÚ. 

Poslanci po prerokovaní prijali uznesenie č. 89 a 90. 

 

Uznesenie č. 89/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a ruší  uznesenie OZ Helcmanovce č. 19 v 

znení: OZ v Helcmanovciach schvaľuje 5% zľavu zo stravy pri akciách usporiadaných v 

DSaK pre občanov s trvalým pobytom v Helcmanovciach od 01.02.2011, zo dňa 

31.01.2011. 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 P. Pisko, A.Golitko, Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J.Burčák, Mgr. Ľ. Pavlik, 

L.Bodnár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 V.Zmij, Ľ.Zmij,  

 

Uznesenie č. 90/2016 
 

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 cenník poskytovaných služieb 

v Prevádzke obce Helcmanovce - Kuchyňa 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 P. Pisko, A.Golitko, Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J.Burčák, Mgr. Ľ. Pavlik, 

L.Bodnár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 V.Zmij, Ľ.Zmij,  

 



k bodu 7: Rôzne a k bodu 8: Diskusia: 

Osvetlenie Horb – Mgr. Blanka Vargová –  momentálne je táto situácia ma mrtvom 

bode. Projektovú dokumentáciu máme, pozemkový a lesný úrad majú problémy so 

vzdušným vedením. Uvažovali sme ešte aj o solárnom osvetlení ale ešte nie sme 

spojený s firmou, ktorá robila solárne osvetlenie na zbernom dvore. Zistíme či by to 

solárne osvetlenie nebolo pre nás lepšie, výhodnejšie.  

Projekt Elena -  vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu DSaK s 10 

% spoluúčasťou obce . Uznesenie k tomuto sme schvaľovali 29.2.2016. Nemáme ešte 

nič podpísané ale či sa podpíše alebo nie na každom roku nám v DSaK tečie. Keď 

neprejde tento project budeme musieť riešiť aj túto situáciu.  

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 91 

Uznesenie č. 91/2016 
 

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 projekte 

Elena.  

 

Hlasovanie:    

Za: 7 P. Pisko, A.Golitko, Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J.Burčák, Mgr. Ľ. Pavlik, 

L.Bodnár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 V.Zmij, Ľ.Zmij,  

 

 

Pozemkové úpravy – je potrebné ľudí informovať čo to vlastne tie pozemkové úpravy 

sú. Čiže ide o sceľovanie poľnoshospodárskej a lesnej pôdy v extraviláme obce. 

Občania nebudú mať po tomto sceľovaní rozkúskované parcely. Robí sa to zadarmo.  

 

Uznesenie č. 92/2016 

 

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 pozemkových 

úpravách . 

 

 

 



Hlasovanie:    

Za: 7 P. Pisko, A.Golitko, Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J.Burčák, Mgr. Ľ. Pavlik, 

L.Bodnár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 V.Zmij, Ľ.Zmij,  

 

Mgr. Blanka Vargová starostka obce  na záver diskusie uviedla potrebu schválenia 

komisie na určenie hodnoty hudobných nástrojov a doporučila aby jedným členom bol 

niekto z umeleckej školy.  

Golitko navrhol do komisie predsedu kultúrnej komisie p. Mgr. Ľuboslava Pavlíka. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 93 

Uznesenie č. 93/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo a  schvaľuje  komisiu na ohodnotenie ceny 

dychových nástrojov dychovej hudby Seľanka v zložení: 

- Anton Golitko 

- Mgr. Ľuboslav Pavlík 

- zamestnanec základnej umeleckej školy. 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 P. Pisko, A.Golitko, Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J.Burčák, Mgr. Ľ. Pavlik, 

L.Bodnár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 V.Zmij, Ľ.Zmij,  

 

 

k bodu 9: Záver 

V tomto bode starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

 

 



V Helcmanovciach, 05.09.2016 

 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Blanka Vargová 

                                                                                        starostka obce 

                        

Overovatelia zápisnice: 
 
Jaroslav Pisko ............................... 

 
Mgr. Alžbeta Ferencová            ............................... 
 
 
 
 
 
Záznam zapísala:  Silvia Semanová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


