Obec Helcmanovce

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach
konaného dňa 21.01.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program podľa pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Helcmanovce na I. polrok
2021
Príloha č.9 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
Riešenie nákladov odpadového hospodárstva obce Helcmanovce
Rôzne
Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Tibor Theis.
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov .
Následne predložil prítomným návrh programu , ktorý obdržali písomne.
Následne predložil návrh na doplnenie dvoch bodov : Úprava rozpočtu –
rozpočtové opatrenie č. 3 a Schválenie čerpania rezervného fondu na bežné
výdavky roku 2020/2021.
Poprosil prítomných o prípadné pripomienky a návrhy na doplňujúce body.
Nikto z prítomných nemal k programu žiadne námietky ani ďalšie doplňujúce
body .

Po prerokovaní poslanci hlasovali o uznesení č. 123/2021
Uznesenie č. 123/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Helcmanovciach schvaľuje, program zasadnutia OZ
dňa 27.0.2021 s doplňujúcimi bodmi a to:
8. úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3
9. schválenie čerpania rezervného fondu na bežné výdavky roku 2020/202

Program po doplnení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Helcmanovce na I. polrok 2021
Príloha č.9 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
7. Riešenie nákladov odpadového hospodárstva obce Helcmanovce
8. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3
9. Schválenie čerpania rezervného fondu na bežné výdavky roku 2020/2021
10. Rôzne
11. Záver

Hlasovanie:
Za:

7

Mgr. Ľ. Pavlík, Ing. T. Dorčák, Ing. P. Kandra, Mgr. L. Müller,
P. Pisko, M. Plachetka, M. Pinčák

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Silviu Semanovú, za overovateľov
zápisnice navrhol poslancov Mgr. Ladislav Müller a Ing. Peter Kandra, do

návrhovej komisie navrhlol poslancov Mgr. Tomáš Dorčák a Miloša Pinčáka.
Hlasovanie č. 1 určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
Hlasovanie:
Za:

7

Mgr. Ľ. Pavlík, Ing. T. Dorčák, Ing. P. Kandra, Mgr. L. Müller,
P. Pisko, M. Plachetka, M. Pinčák

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

k bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol zástupca starostu obce Mgr. Ľuboslav
Pavlík.
Starosta obce informoval – na podnet poslanca Mgr. Müllera ohľadom
nesplnenia uznesenia týkajúceho sa osadenia značky obytná zóna – pri osadení
značky obytná zóna nastáva problém, že nebude môcť byť odstavené auto pred
dvorom. Ja by som to chcel riešiť komplexne s námestím, pustili sme sa aj do
toho ale v tejto situácii sme to pozastavili. Budem informovať projektanta
dopravného značenia, že budeme trvať na osadení značky zníženie rýchlosti
a pri s.č. 160 osadenie značky STOP.
Poslanec Mgr. Müller – je potrebné potom to uznesenie zrušiť.
Po prerokovaní poslanci hlasovali o uznesení č. 127

Uznesenie č. 127/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce ruší uznesenie OZ
v Helcmanovciach č. 56/2019 v znení Obecné zastupiteľstvo Obce
Helcmanovce schvaľuje určenie obytnej zóny – Nová ulica pri OcÚ – dopravná
značka obytná zóna a taktiež osadenie dopravnej značky STOP pri s.č. 160
v celom rozsahu.

Hlasovanie:
Za:

7

Mgr. Ľ. Pavlík, Ing. T. Dorčák, Ing. P. Kandra, Mgr. L. Müller,
P. Pisko, M. Plachetka, M. Pinčák

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

Poslanec Mgr. Ladislav Müller – uznesenie č. 118/2020 – p. kontrólorka mala
doplniť správu o vykonaných kontrolách za I polrok 2020 za obdobie apríl-jún
ale do dnešného dňa nám nebolo nič predložené.
Hlavná kontrolórka objasnila, že to nebola správa o vykonaných kontrolách ako
bolo uvedené ale mala to byť správa o kontrolnej činnosti za I polrok.
Na OZ bude ešte predložená správa o kontrolnej činnosti za II polrok 2020
a správa za celý rok 2020.
Poslanec Mgr. Müller poďakoval za odpoveď na jeho otázku.
Po prerokovaní poslanci hlasovali o uznesení č. 124/2021

Uznesenie č. 124/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce berie na vedomie, kontrolu plnenia
uznesení.
Hlasovanie:
Za:

5

Mgr. Ľ. Pavlík, Ing. T. Dorčák, , P. Pisko, M. Plachetka, M.
Pinčák

Proti:

2

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Ing. P. Kandra, Mgr. L. Müller

Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

Uznesenie č. 127/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce ruší uznesenie OZ v Helcmanovciach
č. 56/2019 v znení Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje určenie
obytnej zóny – Nová ulica pri OcÚ – dopravná značka obytná zóna a taktiež
osadenie dopravnej značky STOP pri s.č. 160 v celom rozsahu.
Hlasovanie:
Za:

7

Mgr. Ľ. Pavlík, Ing. T. Dorčák, Ing. P. Kandra, Mgr. L. Müller,
P. Pisko, M. Plachetka, M. Pinčák

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

k bodu 4: Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
V tomto bode nepodal informáciu zo zasadnutí ani jeden predseda komisie z
dôvodu, že od posledného zasadnutia sa nekonalo žiadne zasadnutie komisií.
- po prerokovaní poslanci hlasovali o uznesení č. 125/2021
Uznesenie č. 125/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce berie na vedomie informáciu , že od
posledného zasadnutia nezasadala žiadna komisia.

Hlasovanie:
Za:

7

Mgr. Ľ. Pavlík, Ing. T. Dorčák, Ing. P. Kandra, Mgr. L. Müller,
P. Pisko, M. Plachetka, M. Pinčák

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

k bodu 5: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Helcmanovce
na I. polrok 2021
material obdržali prítomní poslanci vopred
- nikto z prítomných nemal voči predloženému materiálu námietky ani
doplňujúce návrhy
- po prerokovaní poslanci hlasovali o uznesení č. 126/2021

Uznesenie č. 126/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce: schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Helcmanovce na I. polrok 2021.
Hlasovanie:
Za:

7

Mgr. Ľ. Pavlík, Ing. T. Dorčák, Ing. P. Kandra, Mgr. L. Müller,
P. Pisko, M. Plachetka, M. Pinčák

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

k bodu 6: Príloha č.9 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
- material obdržali prítomní poslanci vopred
- starosta obce informoval prítomných, že tento material z tohto bodu sa najprv
bude prehodnocovať na zasadnutí finančnej komisie a následne sa bude
predkladať na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

k bodu 8: Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3
Hlavná kontrolórka obce – je nutné schváliť rozpočtové optrenie č. 3/2020 z
dôvodu, že:
a) nám v novembri nabehli na účet finančné prostriedky zo zmluvy o

návratnej výpomoci vo výške 26 944 € na bežné výdaje rozpočtu obce a
museli byť použité do konca roku 2020
b) bola nám schválená dotácia vo výške 5000 € na vybavedenie do školskej
jedálne z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, ktorá nám na účet nabehla dňa 29. decembra 2020, preto to
musíme dať do príjmu rozpočtu obce. V roku 2021 budú tieto prostriedky
použité ako kapitálové výdavky.
- po prerokovaní poslanci hlasovali o uznesení č. 128/2021
Uznesenie č. 128/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje rozpočtové opatrenie
Obce Helcmanovce číslo 3/ 2020:
a/ príjem návratných finančných prostriedkov vo výške 26.944 € a ich
použitie vo výške 26.444 € do 31.12.2020 na bežné výdaje rozpočtu 2020.
b/ príjem dotácie 5000 € 29.12.2020 na vybavenie školskej jedálne v roku
2021.Prostriedky budú v roku 2021 použité ako kapitálové výdavky

Hlasovanie:
Za:

7

Mgr. Ľ. Pavlík, Ing. T. Dorčák, Ing. P. Kandra, Mgr. L. Müller,
P. Pisko, M. Plachetka, M. Pinčák

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

k bodu 8: Schválenie čerpania rezervného fondu na bežné výdavky roku
2020/2021
Hlavná kontrolórka obce - podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. obec a VÚC môže
počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia
zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného
fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období
porušením § 10 ods. 7 a 9 a § 12 ods. 3 ZRPÚS.
- po prerokovaní poslanci hlasovali o uznesení č. 129/2021

Uznesenie č. 129/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje použitie rezervného fondu
v roku 2021 na bežné výdavky rozpočtu podľa nariadenia vlády SR z roku 2020
Hlasovanie:
Za:

1

Mgr. Ľ. Pavlík

Proti:

5

Ing. T. Dorčák, Ing. P. Kandra, Mgr. L. Müller, P. Pisko, M.
Plachetka,

Zdržal sa:

1

M. Pinčák

Neprítomní:

Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

Uznesenie nebolo schválené

k bodu 7: Riešenie nákladov odpadového hospodárstva obce Helcmanovce
- starosta obce privítal na zasadnutí p. Ing. Zuzanu Mecenzev Jančíkovú z
firmy JRK Slovensko s.r.o. Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, ktorá sa začala
zaoberať riešením nákladov odpadového hospodárstva obce Helcmanovce,
následne jej odovdal slovo
- p. Ing. Jančíková oboznámila prítomných návrhom riešenia prezentáciou a
predstavením cenovej ponuky ( cenová ponuka tvorí prílohu zápisnice)
- po prezentácii a prerokovaní poslanci hlasovali o uznesení č. 130/2021
Uznesenie č. 130/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce berie na vedomie
informáciu(prezentáciu) o riešení odpadového hospodárstva Obce Helcmanovce
a zároveň poveruje starostu obce, aby ihneď vstúpil do jednania s firmou JRK
Slovensko s.r.o. Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
Hlasovanie:
Za:

7

Mgr. Ľ. Pavlík, Ing. T. Dorčák, Ing. P. Kandra, Mgr. L. Müller,
P. Pisko, M. Plachetka, M. Pinčák

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

k bodu 10: Rôzne:
- v tomto bode požiadal o slovo zástupca starostu obce a navrhol poslancom
aby schválili starostovy obce navýšenie platu o 20 % za intezívnu prácu v
roku 2020.
Požiadal poslancov o vyjadrenie sa k tomuto návrhu.
P. poslanec Peter Kandra – je ťažká situácia, museli sme poznižovať aj iné
náklady, každý je rád, že má tu nejakú prácu takže za seba povedal, že toho
času s návrhom na zvýšenie nesúhlasí.
K tomuto návrhu sa vyjadril aj starosta obce, ktorý zástucovi poďakoval za
tento návrh, ktorý nečakal. Situácia je toho času veľmi náročná, finančných
prostriedkov je málo takže si nenárokuje na zvýšenie.
O tomto návrhu poslanci ani nehlasovali.
Na margo tohto návrhu poslanec Mgr. Tomáš Dorčák navrhol aby sa vzdali
svojich odmien poslanci. Starosta obce – je to každého individuálna vec. Z
týcho finančných prostriedkov sa môže niečo podporiť v obci napr.
Banskorobotnícky spolok kúpil dom, ktorý potrebuje rekonštrukciu alebo
podporiť niečo iné.
Po prerokovaní tohto návrhu poslanci hlasovali o uznesení č. 131/2021.
Uznesenie č. 131/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje vzdanie sa poslancov OZ
Helcmanovce odmien za zasadnutia OZ v prospech OZ Bansko-robotnícky
spolok Helcmanovce – oprava baníckeho domu.
Hlasovanie:
Za:

7

Mgr. Ľ. Pavlík, Ing. T. Dorčák, Ing. P. Kandra, Mgr. L. Müller,
P. Pisko, M. Plachetka, M. Pinčák

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

- na dotaz poslanca Petra Kandru, že obec nemá ekonómku starosta obce
informoval, že s p. Pavúkovou bol rozviazaný pracovný pomer ihneď za hrubé
porušenie pracovnej disciplíny – neoprávnené výbery z bankomatu na
súkromné účely – tieto finančné záležitosti boli ku dnešnému dňu vyrovnané.
Všetky kroky sme konzultovali s právničkou obce. Aj naďalej však
vykonávame kontrolu dokladov, ak sa zistia ďalšie pochybenia budeme to

riešiť podaním tresného oznámenia. S prácou ekonómky obce bola dlhodobá
nespokojnosť.
Starosta obce podal ešte informáciu o celoplošnom testovaní kde podrobne
popísal situáciu prípravy a priebehu. Celoplošné testovanie – náklady preplatili v
plnej výške. Zároveň poďakoval poslancom, ktorí sa testovania zúčastnili ako
dobrovolníci.

k bodu 11: Záver
V tomto bode starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
V Helcmanovciach, ………………….

Tibor Theis
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Ladislav Müller

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

Ing. Peter Kandra

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

Záznam zapísala: Silvia Semanová

