ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov
konaného dňa 3.12.2021 v sobášnej miestnosti obecného úradu
Prítomní: - poslanci - Peter Žarnay , Pavol Kozák, Marián Drab, Martin
Marcinko, Radovan Majerník, Jozef Pavúk, František Mariňák
P r o g r a m:
Otvorenie zasadnutia.
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.
5. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca obecného zastupiteľstva.
6. VZN o organizácii miestneho referenda.
7. Delegovanie členov Rady MŠ Chmeľov.
8. Rôzne.
9. Interpelácie poslancov.
10. Podnety a pripomienky občanov.
11. Záver.
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce pán Milan Polča. Privítal všetkých prítomných
a konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané pozvánkou, ktorá bola zverejnená dňa 29.11.2021
na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
K bodu 1
Za zapisovateľku bola menovaná p. Kozáková a za overovateľov zápisnice boli určení
p. Majerník a p. Marcinko
K bodu 2
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania.
Hlasovanie : za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
K bodu 3
Starosta obce konštatoval, že uznesenia sú splnené resp. plnia sa priebežne.
K bodu 4
V tomto bode pán starosta konštatoval, že poslanec MVDr. Marek Lukáč sa ku dňu
5.11.2021 vzdal poslaneckého mandátu a taktiež členstva vo všetkých komisiách obce
Chmeľov. Dôvodom vzdania sa mandátu sú rodinné dôvody ako aj pracovná vyťaženosť.
K bodu 5
Pán starosta podotkol, že podľa výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa
10.11.20218, v ktorých kandidát na poslanca obecného zastupitelstva obce Chmeľov p.
František Mariňák , Chmeľov 57 sa stal tretím náhradníkom s počtom hlasov 115.
Pán František Mariňák zložil sľub poslanca . Z rúk pána starostu dostal osvedčenie a ujal sa
mandátu.

Uznesenie č. 46/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov
I. berie na vedomie
1. Informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca MVDr. Mareka Lukáča dňom
5.11.2021 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov písomným oznámením doručeným obecnému úradu .
2. Informáciu starostu obce o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa
10.11.2018, v ktorých kandidát na poslanca Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov
František Mariňák sa stal tretím náhradníkom.
II. vyhlasuje
V zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z .z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 2018-2022 nastúpenie náhradníka
Františka Mariňáka, bytom Chmeľov 57 za poslanca Obecného zastupitelstva obce Chmeľov
III. konštatuje, že
1. Náhradník na uvoľnený post poslanca obecného zastupiteľstva František Mariňák , bytom
Chmeľov 57, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
2. Náhradník na uvoľnený post poslanca obecného zastupitelstva František Mariňák , bytom
Chmeľov 57,prevzal z rúk starostu obce osvedčenie o tom, že sa stal dňa 3.12.2021
poslancom Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov .
Dôvodová správa :
Podľa §25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
mandát poslanca zaniká vzdaním sa mandátu len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do
zápisnice alebo písomne ; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením
obecnému úradu. Mandát poslanca MVDr. Mareka Lukáča teda zanikol dňa 5.11.2021.
Podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva,
nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom
obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa
§189 ods.2 a 3. Podľa § 192 ods. 2 zákona č.180/2014 Z .z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a o doplnení niektorých zákonov nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce
do 15 dní po tom, čo zanikol mandát na úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom,
že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta obce.
K bodu 6
V tomto bode pán starosta konštatoval, že z prokurátury sme dostali upozornenie, že
nemáme spracované VZN o organizácii miestneho referenda, ktoré musí mať každá obec.
Dodal, že návrh VZN č.5/2021 o organizácii miestneho referenda bol vyvesený na úradnej
tabuli a webovej stránke obce od 28.10.2021 do 1.12.2021 . K návrhu neboli podané žiadne
pripomienky .
Uznesenie č. 47/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2021 o organizácii miestneho referenda.
Hlasovanie : za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
K bodu 7

Pán starosta konštatoval, že Rade školy pri MŠ Chmeľov skončilo funkčné obdobie, ktoré
trvá 4 roky. Do rady školy podľa zákona a počtu zamestnancov určil 11 členov a to 4
rodičia , 2 pedagogický 1 nepedagogický zamestnanec a 4 poslanci- delegáti zriaďovateľa.
Podotkol, že v materskej škole sa už voľby uskutočnili dnes - 3.12.2021.
Za zriaďovateľa do rady školy boli navrhnutí p. Majerník , p. Marcinko, p. Drab a p. Žarnay.
Pán Marcinko a p. Drab odmietli byť členmi z dôvodu pracovnej vyťaženosti.
S členstvom súhlasili p. Pavúk a p. Mariňák .
Uznesenie č. 48/2021
Obecné zastupiteľstvo deleguje do Rady školy pri MŠ Chmeľov za zriaďovateľa členov :
Radovan Majerník, Peter Žarnay, Jozef Pavúk a František Mariňák
Hlasovanie : za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
K bodu 8
V tomto bode pán starosta podal informácie o činnosti obecného úradu:
- stavebné povolenie na vodovod a kanálizáciu máme, čakáme na právoplatnosť, avšak
pán Kriško sa znova odvolal. Má prísť v pondelok aby sme sa dohodli.
- zberný dvor – máme schválenie priestorov RÚVZ Prešov , otvorí sa po vydaní
rozhodnutia z Okresného úradu Prešov , odboru životného prostredia
- z Okresného úradu Prešov, odbor životného prostredia sme mali kontrolu na
zlikvidovanie čiernych skládok v „Meseši“ a „Čepcove“ vyčistili sme ich s našimi
pracovníkmi malých obecných služieb a niečo zobrali cestári
- bola podaná žiadosť na intenzifikáciu ČOV
- Krajský pamiatkový úrad dal súhlas na obnovu pamiatkovej záhrady. Podľa
prieskumu trhu výška najnižšej ponuky za spracovanie projektu je okolo 17 000 €, čo
je dosť veľa.
Podali sme aj žiadosť na výrub drevín v záhrade, jedná sa o 39 stromov plus nálety
- žiadosť na miestnu občiansku a poriadkovú službu nám schválili, k uzatvoreniu
zmluvy sme posielali doklady na ministerstvo
K bodu 9,10
Interpelácie poslancov :
-p. Mariňák podotkol, že v telocvični základnej školy bola urobená podlaha, zvonku
nebola okopaná ani odvodnená a v zimnom období je v telocvični zima.
-p. Žarnay navrhol plánovať v miestnej časti Podhrabina výsadbu stromov okolo štátnej
cesty
K bodu 11
Na záver poďakoval pán starosta prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Chmeľove dňa: 3.12.2021
Zapísala: Kozáková
Radovan Majerník

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

Martin Marcinko

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

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Chmeľov zo dňa 3.12.2021
Uznesenie č. 46/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov
I. berie na vedomie :
1. Informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca MVDr. Mareka Lukáča dňom
5.11.2021 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov písomným oznámením doručeným obecnému úradu .
2. Informáciu starostu obce o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa
10.11.2018, v ktorých kandidát na poslanca Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov
František Mariňák sa stal tretím náhradníkom.
II. vyhlasuje:
V zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z .z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 2018-2022 nastúpenie náhradníka
Františka Mariňáka, bytom Chmeľov 57 za poslanca Obecného zastupitelstva obce Chmeľov
III. konštatuje, že:
1. Náhradník na uvoľnený post poslanca obecného zastupiteľstva František Mariňák , bytom
Chmeľov 57, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
2. Náhradník na uvoľnený post poslanca obecného zastupitelstva František Mariňák , bytom
Chmeľov 57,prevzal z rúk starostu obce osvedčenie o tom, že sa stal dňa 3.12.2021
poslancom Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov .
Dôvodová správa :
Podľa §25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
mandát poslanca zaniká vzdaním sa mandátu len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do
zápisnice alebo písomne ; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením
obecnému úradu. Mandát poslanca MVDr. Mareka Lukáča teda zanikol dňa 5.11.2021.
Podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva,
nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom
obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa
§189 ods.2 a 3. Podľa § 192 ods. 2 zákona č.180/2014 Z .z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a o doplnení niektorých zákonov nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce
do 15 dní po tom, čo zanikol mandát na úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom,
že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta obce.
Uznesenie č. 47/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2021 o organizácii miestneho referenda.
Uznesenie č. 48/2021
Obecné zastupiteľstvo deleguje do Rady školy pri MŠ Chmeľov za zriaďovateľa členov :
Radovan Majerník, Peter Žarnay, Jozef Pavúk a František Mariňák

Milan Polča,v.r.
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE CHMEĽOV

Uznesenie č. 48/2021
Obecné zastupiteľstvo deleguje do Rady školy pri MŠ Chmeľov za
zriaďovateľa členov : Radovan Majerník
Peter Žarnay
Jozef Pavúk
František Mariňák

V Chmeľove dňa: 3.12.2021

Milan Polča
starosta obce

