
Obec Helcmanovce 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

Helcmanovciach konaného dňa 07.06.2017 

 
  

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

 

Program zasadnutia podľa pozvánky:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Dodatok č. 1 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Helcmanovce 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Helcmanovce za rok 2016 

6. Záverečný účet obce Helcmanovce za rok 2016 

7. Prijatie opatrení na nápravu nedostatkov k záverečnému účtu obce za rok 2016 

8. Správy z kontrol hlavného kontrolóra obce č. -3 – 5/2017 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Helcmanovce na II polrok 2017 

10. Príloha č. 4 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského zariadenia na území obce 

Helcmanovce. 

11. Kompostovanie  biologicky rozložiteľného odpadu 

12. Odpredaj novovytvorených nehnuteľností v katastrálnom území Helcmanovce :  

- pozemok parc. KN „C“ č. 4772/9 druh : ostatné plochy, o výmere 6 m2, 

- pozemok parc. KN „C“ č.4772/10, druh : ostatné plochy, o výmere 9 m2 Anne 

Oskorypovej 

13. Vyhlásenie výberového konania na prenájom  časti  pozemku ( 400 m2)  parcelné  číslo  C 

KN 1503 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 2655 m2, k. ú. Helcmanovce 

14. Otváracie hodiny – Miroslava Katonová Helcmanovce 299 – Potraviny 

15. Rôzne ( informácia Kamenárstvo Paradiso, 3. ročník memoriálu Michala Kuchára – 

nočný výstup na Kloptaň, pozemkové úpravy) 

16. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Blanka Vargová. 

Následne predložila prítomným program , ktorý obdržali v pozvánke so zmenou a to doplnenie 

program o bod Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

pod názvom  – „Zateplenie budovy OcÚ a DSaK Helcmanovce“ , ktorý bude bodom 

rokovaia č.  a ďalšie body sa posunú. 



 

Hlasovanie č. 1 za predložený program s doplnením bodu zasadnutia:  

 
Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

          

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
 

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

zápisnice poslancov Jaroslav Pisko, Mgr. Ľuboslav Pavlik a do návrhovej komisie 

navrhla poslancov Jozef Burčák, Vladimír Zmij 

 

Hlasovanie č. 2  určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

 
Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 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: 147/2017 

 

Uznesenie č.147/2017  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

 
Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  



Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

          

K bodu 4: Dodatok č. 1 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Helcmanovce 

 

- Poslanci obdržali materiál vopred 

- Návrh dodatku k VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom 

stanovenej lehote 

- starostka obce Mgr. Blanka Vargová oboznámila prítomných v čom došlo 

k zmenám: 

NR SR schválila na svojej 14. schôdzi zmeny v novele zákona č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch, ktoré sa dotýkajú aj samosprávy. Tieto zmeny majú vplyv na zmenu VZN o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a týkajú sa:  

 zberu pneumatík, 

 zberu tetrapakov (VKM) viacvrstvové kombinované materiály. 

 

PNEUMATIKY 

Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík, ktorý od 

mája 2017 je možné  vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste 

určenom obcou. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako 

sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor 

alebo na iné miesto, ak tak obec určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na 

kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel 

alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

Obec je v zmysle novely povinná vo všeobecne záväznom nariadení upraviť v súlade s 

hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o spôsobe spätného zberu 

odpadových pneumatík. 

TETRAPAKY 

Obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 povinná zabezpečiť zavedenie 

a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a 

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu 

vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov. 

Nakoľko obec v minulosti už zaviedla zber viacvrstvových kombinovaných materiálov 

nie je potrebné túto zmenu do aktuálneho VZN zapracovať. 

- Z prítomných poslancom nemal k návrhu  dodatku č. 1 k VZN nikto žiadne 

dotazy a preto po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 148/2017 

 

Uznesenie č.148/2017  

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce :  

 



uznáša sa na: Dodatku č. 1 k VZN Obce Helcmanovce  č. 3/2016  o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Helcmanovce 

1. ukladá: 
a) vyvesiť vydaný Dodatok č. 1 k VZN Obce Helcmanovce  č. 3/2016  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Helcmanovce na úradnej tabuli obce 

                      

              Termín: 17.06.2017 

 

b) zverejniť  Dodatok č. 1 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Helcmanovce spôsobom v obci obvyklým 

 

             Zodpovedný: Ivana Macúchová 

              Termín: 17.06.2017 
 

Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

          

 k bodu 5: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce 

Helcmanovce za rok 2016 

Poslanci obdržali materiál vopred. 

- Kontrolórka obce Mária Imrichová – stanovisko obce sa vypracúvava z rozpočtu 

obce, konštatovala , že v záverečnom účte sa nachádza vela chýb a nie je v 

súlade so schváleným rozpočtom a zároven v stanovisku navrhla opatrenia k 

náprave.  

- po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 149/2017. 

 

Uznesenie č.149/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach 

dňa 07.06.2017 k bodu č. 5  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému 

účtu obce Helcmanovce 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce berie na vedomie  Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Helcmanovce za rok 2016 s výhradami 

 
Hlasovanie:    

Za: 7 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, J. Pisko, P. Pisko 



Proti: 0  

Zdržal sa: 1 L. Bodnár 

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

 

k bodu č. 6  Záverečný účet obce Helcmanovce za rok 2016 

 

Poslanci obdržali materiál vopred. Materiál bol zverejnený na úradnej tabuli obce v 

zákonom stanovenej lehote. 

Mgr. Blanka Vargová –po úprave chýb v záverečnom účte obce sme sa dopracovali k 

upravenému prebytku rozpočtu vo výške 45.043,32 € a zároveň k výške rezervného 

fondu za rok 2016 45.043,32 €.  

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 150/2017.          

Uznesenie č.150/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach dňa 

07.06.2017 k bodu č. 6  Záverečný účet obce Helcmanovce za rok 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce: schvaľuje 

a) Záverečný účet - celoročné hospodárenie obce za rok 2016 s výhradami v zmysle 

zákona 583/2004 podľa § 16 ods. 10 písm b). s upraveným prebytkom rozpočtu vo výške 

45 043,32 € 

b) rezervný fond za rok 2016 vo výške upraveného prebytku vo výške 45 043,32 €. 

Hlasovanie:    

Za: 6 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, P. Pisko 

Proti: 2 L. Bodnár, J. Pisko 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

         

k bodu č.  7   prijatie opatrení na nápravu nedostatkov k záverečnému účtu obce 

Helcmanovce za rok 2016 

 

- poslanci OZ sa dohodli na prijatí opatrení navrhnutých v stanovisku k 

záverečnému účtu obce hlavnou kontrolórkou obce a prijali uznesenie č. 

151/2017 

 

Uznesenie č.151/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach 

dňa 07.06.2017  k bodu č.  7   prijatie opatrení na nápravu nedostatkov 

k záverečnému účtu obce Helcmanovce za rok 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce  s c h v a ľ u j e prijatie opatrení na nápravu 

nedostatkov k záverečnému účtu obce za rok 2016 uvedené v stanovisku hlavného 



kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Helcmanovce za rok 2016 v zmysle zákona 

583/2004 podľa § 16 ods. 11. 

Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

          

 

k bodu č.  8   Správy z kontrol hlavného kontrolóra obce Helcmanovce č. 3-5/2017 

 

- hlavná kontrolórk obce oboznámila prítomných s výsledkami jej kontrol č. 3-

5.2017 

- po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 152/2017 

 

 

Uznesenie č.152/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach 

dňa 07.06.2017  k bodu č.  8   Správy z kontrol hlavného kontrolóra obce 

Helcmanovce č. 3-5/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce  berie na vedomie Správy z kontrol hlavného 

kontrolóra obce Helcmanovce č. 3-5/2017 

Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

          

 

k bodu č. 9   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Helcmanovce na 

II. polrok 2017 

 

- Poslanci obdržali materiál vopred 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

v zákonom stanovenej lehote 

- Pripomienky ani doplňujúce body neboli vznesené a preto poslanci prijali 

uznesenie č. 153/2017 

 

Uznesenie č.153/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach 

dňa 07.06.2017  k bodu č. 9   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 



Helcmanovce na II. polrok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Helcmanovce na II. polrok 2017 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

          

k bodu č. 10   Príloha č. 4 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského 

zariadenia na území obce Helcmanovce. 

 

- Poslanci obdržali materiál vopred 

- Návrh prílohy  k VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom 

stanovenej lehote 

- Pripomienky neboli vznesené a preto poslanci prijali uznesenie č. 154/2017 

Uznesenie č.154/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach 

dňa 07.06.2017  k bodu č. 10   Príloha č. 4 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, 

žiaka školského zariadenia na území obce Helcmanovce. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce :  

 

1) uznáša sa na: Prílohe č. 4 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského 

zariadenia na území obce Helcmanovce. 

2) ukladá: 

 

a) vyvesiť vydanú Prílohe č. 4 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského 

zariadenia na území obce Helcmanovce na úradnej tabuli obce          

               

Termín: 17.06.2017 

 

b) zverejniť  Prílohu č. 4 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského zariadenia 

na území obce Helcmanovce spôsobom v obci obvyklým 

              

Zodpovedný: Silvia Semanová 

Termín: 17.06.2017 
 



Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

 

 

k bodu č. 11   Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu 

 

- Mgr. Blanka vargová oboznámila, že na účel zabezpečenia triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, podľa § 81 ods. 7 písm. b) bod 3. 

zákona o odpadoch, týkajúca sa IBV ( rodinných domov), odporúča, aby každá 

domácnosť mala s poukazom na platné VZN obce kompostovací zásobník, 

v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad. Táto varianta je najekonomickejšia pre občanov 

a aj pre našu obec. Jednotlivé domácnosti budú zazmluvnené formou dohody 

o domácom kompostovaní. Obec po schválení uznesenia OZ bude dohody 

distribuovať pre jednotlivé domácnosti. 

- po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 155/2017 

 

Uznesenie č.155/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach 

dňa 07.06.2017  k bodu č. 11   Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce : v zmysle § 4 ods. 3, písm. d), h) zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 7 písm. b) 

tretieho bodu zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

A/súhlasí 

 

s užívaním kompostovacích zásobníkov  na zber biologicky rozložiteľného odpadu zo 

záhrad ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, v ktorých tieto domácnosti  budú 

kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný odpad podľa § 14 ods. 8 pís. 

b)  371/2015 Vyhlášky ministerstva životného prostredia 

 

B/ žiada starostu obce  

zabezpečiť obstaranie kompostovacích zásobníkov  pre individuálnu bytovú výstavbu, 

odplatným spôsobom podľa dostupnej ponuky 

 

Termín: bezodkladne po správoplatnení uznesenia  

 
Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 



P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

 

k bodu č. 12   Odpredaj novovytvorených nehnuteľností v katastrálnom území 

Helcmanovce :  

- pozemok parc. KN „C“ č. 4772/9 druh : ostatné plochy, o výmere 6 m2, 

- pozemok parc. KN „C“ č.4772/10, druh : ostatné plochy, o výmere 9 m2 

Anne Oskorypovej 

- Mgr. Blanka Vargová informovala, že p. Oskorypová po výzve doložila potrebné 

doklady k svojej žiadosti na odkupenie časti pozemku parc. Č. C KN 4772, konkrétne sa 

jedná o Geometrický plan, ktorý zahrňa novovytvorenú parcel C KN 4772/9 o výmere 6  

m2 a novovytvorenú parcel C KN – 4772/10 o výmere 9 m2, ďalej bol doložený 

znalecký posudok, ktorý je vo výške 44 € za obec parcely. 

- po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 156/2017 

 

Uznesenie č.156/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach 

dňa 07.06.2017  k bodu č. 12   Odpredaj novovytvorených nehnuteľností 

v katastrálnom území Helcmanovce :  

- pozemok parc. KN „C“ č. 4772/9 druh : ostatné plochy, o výmere 6 m2, 

- pozemok parc. KN „C“ č.4772/10, druh : ostatné plochy, o výmere 9 m2 

Anne Oskorypovej 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce :  s c h v a ľ u j e odpredaj novovytvorených 

nehnuteľností v katastrálnom území Helcmanovce - pozemok parc. KN „C“ č. 4772/9 

druh : ostatné plochy, o výmere 6 m2, 

- pozemok parc. KN „C“ č.4772/10, druh : ostatné plochy, o výmere 9 m2 

ktoré nehnuteľnosti boli odčlenené Geometrickým plánom č.34605045-83/2016 zo 

dňa 18.4.2017, vyhotoveným R.Spitzom – geodetom,  z pozemku parc. KN „C“ č. 

4772/1 , druh : zastavané plochy a nádvoria,   zapísaného  na LV č. 1 pre kat.územie 

Helcmanovce, obec Helcmanovce, okres Gelnica 

pre žiadateľku Annu Oskorypovú, bytom Helcmanovce č.d.224, 055 63  ako kupujúcu, 

za cenu 44 €, určenú Znaleckým posudkom č.29/2017, vypracovaným Ing.Janou 

Kolbaskou – znalcom. 

Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods.8 písm.b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí . 

 



 Ide o majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností -  priľahlej plochy, ktorá svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľky, tj. kupujúcej. 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

          

k bodu č. 13   Vyhlásenie výberového konania na prenájom  časti  pozemku ( 400 

m2)  parcelné  číslo  C KN 1503 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 2655 

m2, k. ú. Helcmanovce 

 

- Mgr. Blanka vargová informovala prítomných o úvahe prenajať časť pozemku 

o výmere 400 m2 parcelné  číslo  C KN 1503 – trvalé trávne porasty o celkovej 

výmere 2655 m2, k. ú. Helcmanovce, k tomu je potrebné schváliť vyhlásenie 

výberového konania. 

- z prítomných poslancov nemal k tomuto návrhu nikto žiadne pripomienky 

a preto poslanci hlasovali o uznesení č. 157/2017. 

 

Uznesenie č.157/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach 

dňa 07.06.2017  k bodu č. 13   Vyhlásenie výberového konania na prenájom  časti  

pozemku ( 400 m2)  parcelné  číslo  C KN 1503 – trvalé trávne porasty o celkovej 

výmere 2655 m2, k. ú. Helcmanovce 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce :  

 
s c h v a ľ u j e výberové konanie na  prenájom  časti nehnuteľnosti ( 400 m2 )  - pozemku 

v katastrálnom území Helcmanovce :  

- pozemok parc. KN „C“ č. 1503 , druh : trvalé trávnaté porasty ,  zapísaný   na LV č. 1 

pre kat.územie Helcmanovce, obec Helcmanovce, okres Gelnica  

 

Prenájom bude realizovaný  formou výberového konania v zmysle § 9a ods.9 v spojení s § 

9a  ods.1 písm.c)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí . 

 

 

Minimálna výška nájmu je stanovená  podľa čl.VII bod 4 písm.d)  VZN  Obce 

Helcmanovce  č.6/2016 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, na sumu 0,05 € /m2 

/rok. 

 
Hlasovanie:    



Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

         

k bodu č. 14   Otváracie hodiny – Miroslava Katonová Helcmanovce č. 299 – 

Potraviny 

 

- Silvia Semanová oboznámila prítomných o došlej žiadosti Miroslavy Katonovej 

na otváracie hodiny prevádzky Potreviny Helcmanovce č. 299. 

- Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 158/2017. 

 

Uznesenie č.158/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach 

dňa 07.06.2017  k bodu č. 14   Otváracie hodiny – Miroslava Katonová 

Helcmanovce č. 299 - Potraviny 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce :  

 
s c h v a ľ u j e otváracie hodiny pre Miroslavu Katonovú v prevádzke Potraviny Helcmanovce 

č. 299 nasledovne:  

pondelok: 07,00 hod – 18,00 hod 

utorok:  07,00 hod – 19,00 hod 

streda:  07,00 hod – 19,00 hod 

štvrtok:  07,00 hod – 19,00 hod 

piatok:  07,00 hod – 21,00 hod 

sobota:  07,00 hod – 21,00 hod 

nedeľa:  08,00 hod – 18,00 hod 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

 

 



k bodu č. 15   Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

pod názvom  – „Zateplenie budovy OcÚ a DSaK Helcmanovce“   

 

- Mgr. Blak Vargová infrmovala, že termín podania žiadosti o NFP na MŽP je  do 

28.06.2017 . Všetko je pripravené na odovzdanie, musíme schváliť predloženie 

žiadosti  a zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov na financovanie 

projektu počas platnosti zmluvy o poskytnutí NFP.Spolufinancovanie projektu 

vo výške 5 .% z celkových oprávnených výdavkov 742 129,65  €  na projekt t.j.  

sumou  37 106,48 € , NFP -705 023,17€ . V oprávnených aktivitách  projektu 

nevznikli  iné neoprávnené výdavky z titulu zníženia výšky celkových 

oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie 

alebo vytvorením čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery 

prostredníctvom finančnej analýzy projektu   . 

Projektová dokumentácia uvažuje s realizáciou aj neoprávnených aktivít  vo 

výške 6 467,32 €. Táto suma zvyšuje spolufinancovanie obce na celkovú sumu 

43 573,80 € 

- Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 159/2017 

 

 

Uznesenie č.159/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach 

dňa 07.06.2017  k bodu č. 15   Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP-

PO4-SC431-2017-19 pod názvom  – „Zateplenie budovy OcÚ a DSaK Helcmanovce“   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce : schvaľuje  

a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 pod 

názvom  – „Zateplenie budovy OcÚ a DSaK Helcmanovce“   

b) Zabezpečenie realizácie projektu obce po schválení žiadosti o NFP 

a zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov na financovanie projektu počas 

platnosti zmluvy o poskytnutí NFP; 

c) Spolufinancovanie projektu vo výške 5 .% z celkových oprávnených výdavkov 

742 129,65  €  na projekt t.j.  sumou  37 106,48 € , NFP -705 023,17€ . 

V oprávnených aktivitách  projektu nevznikli  iné neoprávnené výdavky z titulu 

zníženia výšky celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory 

energie na vykurovanie alebo vytvorením čistého príjmu projektu na základe 

výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu   . 

d) Projektová dokumentácia uvažuje s realizáciou aj neoprávnených aktivít  vo 

výške 6 467,32 €. Táto suma zvyšuje spolufinancovanie obce na celkovú sumu 

43 573,80 € 

e) Kód výzvy - OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

 



k bodu č. 16   Rôzne ( informácia Kamenárstvo Paradiso, 3. ročník memoriálu 

Michala Kuchára – nočný výstup na Kloptaň) 

 

- Mgr. Blanka Vargová informovala o tom, že po 6 mesiacoch po podaní návrhu 

na výmaz prevádzky Kamenárstvo Paradiso by to malo byť zrušené 

- Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 160/2017 

 

Uznesenie č.160/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach 

dňa 07.06.2017  k bodu č. 16   Rôzne ( informácia Kamenárstvo Paradiso, 3. ročník 

memoriálu Michala Kuchára – nočný výstup na Kloptaň) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce : berie na vedomie informáciu o Kamenárstve 

Paradiso 
 
Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

          

- Mgr. Blanka Vargová informovala o žiadosti na príspevok obce na 3 ročník 

Mamoriálu Michala Kuchára – nočný výstup na Kloptaň 

- Poslanci navrhli sumu vo výške 150  € a po prerokovaní prijali uznesenie č. 

161/2017 

 

 

Uznesenie č.161/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach 

dňa 07.06.2017  k bodu č. 16   Rôzne ( informácia Kamenárstvo Paradiso, 3. ročník 

memoriálu Michala Kuchára – nočný výstup na Kloptaň) 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce : schvaľuje príspevok vo výške 150 € na 3. 

ročník memoriálu Michala Kuchára – nočný výstup na Kloptaň 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 A.Golitko, V. Zmij, J. Burčák, Mgr. Ľ. Pavlík, Ľ. Zmij, L. Bodnár, J. Pisko, 

P. Pisko 

Proti: 0  



Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Mgr. Alžbeta Ferencová 

Nehlasoval: 0  

          

 

k bodu 17: Záver 

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

 

 

 

 

V Helcmanovciach, 07.06.2017 

 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Blanka Vargová 

                                                                                        starostka obce 

                        

Overovatelia zápisnice: 
 

Mgr. Ľuboslav Pavlik ............................... 

 
Jaroslav Pisko            ............................... 
 
 
 
 
 
Záznam zapísala:  Silvia Semanová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


