ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov konaného
dňa 11.12.2020 v sobášnej miestnosti obecného úradu
Prítomní: - poslanci - Marián Drab, Jozef Pavúk, Peter Žarnay, Pavol Kozák, Radovan
Majerník, Martin Marcinko
-ostatní podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
Otvorenie zasadnutia .
1. Určenie zapisovateľa , overovateľov zápisnice .
2. Schválenie programu .
3. Kontrola plnenia uznesení .
4. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Chmeľov .
5. Zásady odmeňovania poslancov v obci Chmeľov
6. VZN obce Chmeľov o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce .
7. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
8. Rozpočtové opatrenie 1/2020
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov .
11. Podnety a pripomienky občanov .
12. Záver .
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol pán starosta Milan Polča . Privítal
všetkých prítomných. Podotkol, že zasadnutie bolo zvolané pozvánkou, ktorá bola zverejnená
taktiež a že p. MVDr. Marek Lukáč sa ospravedlnil.
K bodu 1
V tomto bode boli určení:
za zapisovateľku p. Kozáková a za overovateľov zápisnice p. Majerník a p. Pavúk.
K bodu 2
V tomto bode pán starosta navrhol preložiť v programe zasadnutia bod č. 8 rozpočtové
opatrenie č. 1/2020 na 4.miesto v poradí. So zmenou poradia rokovania poslanci súhlasili.

K bodu 3
V tomto bode pán starosta podotkol, že uznesenia sú splnené . Bola predložená žiadosť
o NFP na vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom v rámci rómskeho osídlenia
v obci Chmeľov . Taktiež bola podaná aj žiadosť na vodovod.
K bodu 4
Pani Dreveňáková, ekonómka obce konštatovala, že
je potrebné urobiť v rozpočte
úpravy a to z dôvodu výdavkov, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu obce /revízie plynových
a elektrických zariadení, nákup výpočtovej techniky, rozšírenie materskej školy- bola prijatá
nová prac. sila/. Taktiež, že kapitálové výdavky sa navýšili z dôvodu dofinancovania
komunitného centra . Následne predniesla rozpočtové opatrenie č. 1/2020 a č.2/2020
/príloha č. 1 /
Uznesenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2020 a č. 2/2020
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
K bodu 5
Pán starosta konštatoval, že návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady
a drobné
stavebné
odpady
na
území
obce
Chmeľov
bolo vyvesené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce od 25.11 -10.12.2020 .V zákonom
stanovenej lehote neboli podané žiadne pripomienky. Podrobnejšie bolo VZN prerokované na
finančnej komisii. Nakoľko neboli vznesené ďalšie pozmeňujúce návrhy starosta obce
navrhol VZN schváliť.
Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na území obce Chmeľov.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
K bodu 6
Starosta obce konštatoval, že zásady odmeňovania poslancov boli prerokované na
finančnej komisii , zmena je v odmene poslanca za riadne zasadnutie zastupiteľstva z 20 € na
30 €.
Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov v obci Chmeľov
s účinnosťou od 1.1.2021.
Hlasovanie : za: 4 – Kozák ,Majerník, Žarnay ,Pavúk
proti: 2 - Drab , Marcinko
zdržali sa: 0
K bodu 7
V tomto bode pán starosta informoval o návrhu VZN č. 4/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce, že bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke

obce po dobu 15 dní. Bolo prerokované na finančnej komisii a neboli k nemu podané žiadne
pripomienky.
.
Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
K bodu 8
-Starosta obce potom informoval, že o dotáciu požiadal denný stacionár Angelo, ktorý má 22
klientov s trvalým pobytom v obci Chmeľov a žiada schváliť na klienta 19 € /mesiac.
Taktiež aj druhý denný stacionár SED žiada o dotáciu . Má 24 klientov s trvalým pobytom
v obci Chmeľov . Ďalej starosta obce konštatoval, že v minulom roku bola dotácia na klienta
13,50 € / mesiac a taktiež , že denné stacionáre nám nedokladajú všetky príjmy , ale len
výdavky . Po krátkej rozprave navrhol dotáciu na osobu 17 €/ mesiac.
Uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na spolufinancovanie denných
stacionárov Angelo, n. o. Giraltovce a SED Chmeľov vo výške 17 €/osoba/mesiac
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
-Pán starosta potom ešte podotkol, že Gréckokatolícke biskupstvo Prešov a Mesto Prešov
požiadali o financovanie centier voľného času, ktoré navštevujú detí z našej obce.
Uznesenie č. 14//2020
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v roku 2021 nebude finančne prispievať na CVČ
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
- Starosta taktiež dodal, že o dotáciu požiadal aj Športový klub Chmeľov vo výške 8 000
€, Klub dôchodcov-1100 € a Evanjelická a Gréckokatolícka cirkev po 500 €.
Uznesenie č. 15//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie na rok 2021 žiadateľom:
Športový klub Chmeľov vo výške 8 000 €, Klub dôchodcov vo výške 1100 €, Evanjelická
cirkev vo výške 500 € a Gréckokatolícka cirkev vo výške 500 €.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
K bodu 9,10,11
V tomto bode pán starosta konštatoval, že Spoločný stavebný úrad Kapušany z dôvodu , že
je zmena legislatívy a obec Kapušany upustila od vyberania poplatkov za nájom a energie ,
zmeny úväzku...
mení podmienky zmluvy a to tak , že pôvodná dohoda sa ruší

k 31.12.2020 a bude podpísaná nová a to hlavne kvôli dofinancovaniu spoločného obecného
úradu lebo dotácie , ktoré prichádzajú od štátu na činnosť sú rátané podľa počtu obyvateľov
tak aj dofinancovanie nákladov bude rozrátané podľa počtu obyvateľov v jednotlivých
obciach. Toto dofinancovanie bude k 31.12. daného roka na základe skutočného čerpania.

Uznesenie č. 16 //2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzavretím dohody o ukončení zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy ku dňu 31.12.2020 .
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č. 17 //2020
Obecné zastupiteľstvo
a) súhlasí so zriadením spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného
výkonu štátnej správy
b) schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie
úloh preneseného výkonu štátnej správy s účinnosťou ku dňu 1.1.2021.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržali sa: 0

Pán starosta ďalej informoval o možnosti čerpať nenávratné finančné prostriedky na
kanalizáciu v rómskej osade a na dobudovanie chýbajúcej časti kanalizácie na “nižnom
konci obce“ a na obnovu čističky odpadových vôd. Spoluúčasť obce je 5 %. Za spracovanie
a podanie žiadosti je 1500 € . Žiadosť bude treba podať do konca marca 2021 .
Dokumentáciu máme spracovanú k územnému konaniu.
Uznesenie č.18/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
-predloženie ŽoNFP na SO v rámci vyhlásenej výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2
názov projektu : Chmeľov –kanalizácia, rozšírenie kanalizácie, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce Chmeľov
-Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t .j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov
-zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
Pán Drab sa dotazoval

ako je to s komunitným centrom .

Odpovedal mu starosta obce, že je podaná žiadosť na kolaudáciu a žiadosť o platbu . Po
kolaudácií bude potrebné podať žiadosť na VUC na zaradenie komunitného centra do
zariadení poskytovateľov sociálnych služieb a taktiež požiadať finančné prostriedky na

prevádzku centra. Dodal, že v rozpočte na rekonštrukciu stavby neboli zahrnuté všetky
položky a obec bude musieť dofinancovať stavbu z vlastných prostriedkov.

K bodu 12
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Chmeľove dňa : 11.12.2020
Zapísala: Kozáková

Overovatelia:

Radovan Majerník

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

Jozef Pavúk

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

..............................................
Milan Polča
starosta obce

Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Chmeľov zo dňa 11.12.2020

Uznesenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2020 a č. 2/2020
Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov v obci Chmeľov
s platnosťou od 1.1.2021.
Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce
Uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na spolufinancovanie denných
stacionárov Angelo, n. o. Giraltovce a SED Chmeľov vo výške 17 €/osoba/mesiac
Uznesenie č. 14//2020
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v roku 2021 nebude finančne prispievať na CVČ.
Uznesenie č. 15//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie na rok 2021 žiadateľom:
Športový klub Chmeľov vo výške 8 000 €, Klub dôchodcov vo výške 1100 €, Evanjelická
cirkev vo výške 500 € a Gréckokatolícka cirkev vo výške 500 €.
Uznesenie č. 16 //2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzavretím dohody o ukončení zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy ku dňu 31.12.2020 .
Uznesenie č. 17 //2020
Obecné zastupiteľstvo
a) súhlasí so zriadením spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného
výkonu štátnej správy
b) schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie
úloh preneseného výkonu štátnej správy s účinnosťou ku dňu 1.1.2021.

Uznesenie č.18/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
-predloženie ŽoNFP na SO v rámci vyhlásenej výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2
názov projektu : Chmeľov –kanalizácia, rozšírenie kanalizácie, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce Chmeľov
-Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t .j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov
-zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Milan Polča
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov

Uznesenie č. 16 //2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzavretím dohody o ukončení zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy ku dňu 31.12.2020 .

Uznesenie č. 17 //2020
Obecné zastupiteľstvo
a) súhlasí so zriadením spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného
výkonu štátnej správy
b) schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie
úloh preneseného výkonu štátnej správy s účinnosťou ku dňu 1.1.2021.

V Chmeľove dňa: 11.12.2020

Milan Polča
starosta obce

