
Obec Helcmanovce 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

Helcmanovciach konaného dňa 30.03.2016 
  

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 

Program rokovania: 

 

Program zasadnutia podľa pozvánky:   

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. VZN obce Helcmanovce č. 02/2016 o miestnom referende 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k návrhu rozpočtu obce 

Helcmanovce na rok 2016 a roky 2017-2018 

6. Schválenie rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2016 a roky 2017-2018 

7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Blanka 
Vargová. Následne predložila prítomným program rokovania doplnený o 2 body  a to 
správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015 a plat starostu 
obceNikto z prítomných nemal voči doplneným bodom programu  žiadne námietky ani 
doplňujúce body. 

 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 18 

Uznesenie č. 18/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania  obecného zastupiteľstva so 

zmenou 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  



3. Kontrola plnenia uznesení 

4. VZN obce Helcmanovce č. 02/2016 o miestnom referende 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k návrhu rozpočtu obce 

Helcmanovce na rok 2016 a roky 2017-2018 

6. Schválenie rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2016 a roky 2017-2018 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015 

8. Plat starostu obce 

9. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 P. Pisko, ,V. Zmij, A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J. 

Burčák, L. Bodnár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

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

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

poslancov  Mgr. Alžbeta Ferencová, Petra Piska 

 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 19.  

 
Uznesenie č. 19/2016 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje 

a) zapisovateľku – Silviu Semanovú 

b) návrhovú komisiu v zložení: Peter Pisko, Anton Golitko 

c) overovateľov zápisnice: Mgr. Alžbeta Ferencová, Peter Pisko 

 
 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 P. Pisko, ,V. Zmij, A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J. 

Burčák, L. Bodnár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík 



 

           

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 
Starostka obce previedla kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

Po prerokovaní poslanci  prijali  uznesenie číslo:20 

 

 

Uznesenie č.20/2016: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia  uznesení 
 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 P. Pisko, ,V. Zmij, A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J. 

Burčák, L. Bodnár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík 

 

K bodu 4: VZN obce Helcmanovce č. 02/2016 o miestnom referende 

 

 

- materiál obdržali poslanci vopred, bolo vyvesené na pripomienkovanie na 

úradnej tabuli obce aj na internetovej stránke obce. Pripomienky od poslancov 

ani od občanov neboli vznesené a preto po prerokovaní poslanci prijali 

uznesenie č. 21 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č.21 

Uznesenie č.21/2016: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN obce Helcmanovce č. 02/2016 o miestnom 

referende 
 
Hlasovanie:    

Za: 8 P. Pisko, ,V. Zmij, A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J. 

Burčák, L. Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ľ. Zmij,  

 



K bodu 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k návrhu rozpočtu 

obce Helcmanovce na rok 2016 a roky 2017-2018 

 

 

- materiál obdržali poslanci vopred. Pripomienky od poslancov neboli vznesené 

a preto po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č.22 

Uznesenie č.22/2016: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Helcmanovce berie na vedomie stanovisko HK obce 

Helcmanovce k návrhu rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2016 a roky 2017-2018 

 
 

Hlasovanie:    

Za: 8 P. Pisko, ,V. Zmij, A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J. 

Burčák, L. Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ľ. Zmij,  

 

K bodu 6: Schválenie rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2016 a roky 2017-2018 

 

- materiál obdržali poslanci vopred, bolo vyvesené na pripomienkovanie na 

úradnej tabuli obce aj na internetovej stránke obce.  

- predseda finančnej komisie p. Jaroslav Pisko oboznámil prítomných so 

zápisnicou zo zasadania finančnej komisie , ktorá sa zaoberala návrhom 

rozpočtu obce na rok 2016 – tvorí prílohu zápisnice 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 23 a 24. 

 

Uznesenie č.23/2016: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  rozpočet obce Helcmanovce na rok 2016 

 
 
 

Hlasovanie:    

Za: 8 P. Pisko, ,V. Zmij, A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J. 

Burčák, L. Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  



Neprítomní: 1 Ľ. Zmij,  

 

            

Uznesenie č. 24/2016 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Helcmanovce berie na vedomie  viacročný rozpočet obce 

Helcmanovce na roky 2017-2018 

 
 

Hlasovanie:    

Za: 8 P. Pisko, ,V. Zmij, A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J. 

Burčák, L. Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ľ. Zmij,  

 

 

K bodu 7: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015 

 

- so správou o kontrolnej činnosti za rok 2015 všetkých prítomných oboznámila 

hlavná kontrolórka obce p. Mária Imrichová. 

K správe menal nikto pripomienky a preto poslanci prijali uznesenie č. 25. 

 

Uznesenie č. 25/2016  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Helcmanovce berie na vedomie správu o kontrolnej 

činnosti HK za rok 2015 

 
Hlasovanie:    

Za: 8 P. Pisko, ,V. Zmij, A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J. 

Burčák, L. Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ľ. Zmij,  

 

 

K bodu 8: Plat starostu obce 

- Mgr. Blanka Vargová – plat starostu obce sa preratáva podľa výšky mzdy v 

národnom hospodárstve za predchádzajúci rok a podľa toho sa preratáva aj mzda 



hlavného kontrolóra obce. Za rok 2015 bola výška mzdy v národnom 

hospodárstve vo výške 883 €.  

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 26. 
 

Uznesenie č. 26/2016  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Helcmanovce berie na vedomie prepočet vyplácaného 

platu starostu obce a hlavnej kontrolórky obce od 01.01.2016 v súlade s údajmi 

štatistického úradu SR, kde priemerná výška mesačnej mzdy v národnom hospodárstve 

za rok 2015 je 883 €. 
 

 
Hlasovanie:    

Za: 8 P. Pisko, ,V. Zmij, A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J. 

Burčák, L. Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ľ. Zmij,  

 

 

K bodu 9: Rekonštrukcia verejného osvetlenia:  

 

- starostka obce Mgr. Blanka Vargová informovala prítomných o možnosti 

prístupu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci čo sa týka výmeny 

žiaroviek za ledkové . V prvom rade by sme museli urobiť energetický audit 

svetiel je pri audite je hodnota počet svetiel krát 5 € to by vyšlo celkovo do tých 

600 €. Na základe tohto auditu by nám dokázala dotyčná firma vypočítať koľko 

by nás stála rekonštrukcia a potom by sme sa dokázali dohodnúť na splátkovom 

kalendári čo znamená cca 500 € mesačne po dobu cca 5 rokov.  Ak by sme do 

toho išli tak by to bolo zrealizované do troch mesiacov.V čase realizácie 

projektu sa robí aj bezplatný servis.  

Vladimír Zmij – nemôžu nám povedať sumu dopredu? 

Mgr. Blanka Vargová starostka obce – bez auditu dopredu nikto nič nepovie. Teraz 

sa bavíme o tom či dame urobiť ten audit za 600 € alebo nie. Bez auditu nemôžme 

ísť do projektu. 

Anton Golitko -  nech audit urobia a potom budeme vedieť, že kolko nám na to 

treba. 

Mgr. Blanka Vargová – keď nemáme audity a projekty tak sa nepohneme nikde. Do 

budúcna sa budeme musieť zaoberať tým, čo kde ušetríme.  

Jaroslav Pisko – dohodnime sa tak, že audit dame urobiť a potom uvidíme. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 27 



 

Uznesenie č. 27/2016  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Helcmanovce ukladá starostke obce zabezpečiť audit 

verejného osvetlenia firmou o.s.v.o. comp, a.s. 

 
 

Hlasovanie:    

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

Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 V. Zmij 

Neprítomní: 1 Ľ. Zmij,  

 

K bodu 10: Rôzne a 11: Diskusia: 

Žiadosť: 

- Mgr. Blanka Vargová informovala o podanej žiadosti p. Fedora Smoľara – 

žiadosť o finančnú podporu pre dcéru súťažiacu v crosovej disciplíne. Chodia po 

súťažiach dosť často, je to finančne náročný šport a všetko financuje sám. Dcéra 

dosahuje veľmi dobré výsledky. Tohto roku bola na ocenení „ Športovec Spiša“ 

v kategórii talent roka a získala cenu Embraca. Minulého roku sme im 

odsúhlasili na podporu 200 €. Je to rodina, ktorá všetko financuje sama. Ja 

navrhujem minimálne 300 €. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie č. 28. 

 

Uznesenie č. 28/2016  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Helcmanovce schvaľuje  jednorázovú finančnú výpomoc 

na podporu športovej činnosti dcére Fedorovi Smoľarovi vo výške 300 €. 

 
 

Hlasovanie:    

Za: 8 P. Pisko, ,V. Zmij, A. Golitko, , Mgr. A. Ferencová, J. Pisko, J. 

Burčák, L. Bodnár, Mgr. Ľ. Pavlík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ľ. Zmij,  



- 

- Anton Golitko -  momentálne riešime sťažnosti p. PhDr. Emílie Furimskej a 

Jozefa Furimského – jedná sa hlavne o zanesený potok, ktorý je obecný a    

vytváranie čiernych skládok. Máme to nafotené a komisia pre životné 

prostrebdie tam pôjde.  

Sťažnosť – Juraja Sakáča – na osadenie dopravnej značky kde sme vyzvali 

osoby na zdokladovanie osadenia tejto značky “ zákaz státia” . 

- Jaroslav Pisko – sa dotazoval či sa bude pokračovať v oprave ciest.  

Mgr. Blanka Vargová starostka obce – materiál budeme mať, čakáme na 

teplejšie počasie a je potrebné prejsť po obci čo je akútne spraviť. Máme už 

vytypované určité časti  a ešte je potrebné vysypať cestu aj pri zbernom dvore.  

- Peter Pisko – sa dotazoval kedy sa otvorí zberný dvor.  

Mgr. Blanka Vargová – pracujeme na dokončovacej dokumentácii – 

prevádzkový poriadok, materiály pre ľudí aby vedeli ako majú separovať. 

Kompostovisko nebude otvorené skôr než v júli. čo sa týka drobného 

stavebného odpadu za ten sa bude platiť.  

 

13. Záver 

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

 

 

 

 

V Helcmanovciach, 30.03.2016 

 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Blanka Vargová 

                                                                                        starostka obce 

                        

Overovatelia zápisnice: 
 
Peter Pisko ............................... 

 
Anton Golitko            ............................... 
 
 
 
 
 
Záznam zapísala:  Silvia Semanová 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


