
ZÁPISNICA 
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov  konaného  

dňa 16.12.2022 v zasadačke obecného úradu 
 

Prítomní: - poslanci  -  Mgr. Anna Havirová, Pavol Kozák,  Ing. Kamil  Katuščák,             

                                     Miroslav Keresteš , Martin Marcinko                               

                 -ostatní  podľa prezenčnej listiny                                                                                                                                                                                                      

 

P r o g r a m:  

 

      Otvorenie zasadnutia. 

1.   Určenie  zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

2.   Schválenie programu. 

      3.   Rozpočet obce na r. 2023. 

      4.   VZN o výške príspevku za stravu v MŠ a ZŠ.  

      5.   VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

      6.   Odmena hlavného kontrolóra obce. 

      7.   Rôzne.  

      8.   Interpelácie poslancov.  

      9.   Podnety a pripomienky občanov. 

      10. Diskusia.  

      11.   Záver.  

 

    Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce  p. Milan Polča. Privítal 

všetkých prítomných.  Podotkol, že p. Majerník a p. Mariňáková sa ospravedlnili. Potom dodal, 

že  zasadnutie bolo zvolané pozvánkou, ktorá bola zverejnená  na úradnej tabuli a webovej 

stránke obce dňa 12.12.2022.   

K bodu 1 

    V tomto  bode boli určení: 

za zapisovateľku  p. Kozáková a  za overovateľov zápisnice Ing. Kamil Katuščák a Mgr. 

Anna Havirová 

 

K bodu 2 

    V tomto bode bol schválený  predložený program rokovania. 

Hlasovanie :   za:    5         proti:  0            zdržali sa:  0  

 

K bodu 3 

    Pán  Ing. Spišák , hlavný kontrolór obce predniesol svoje odborné stanovisko k rozpočtu obce 

na r. 2023.  / príloha č. 1/.  Konštatoval, že rozpočet je vyrovnaný  a odporúča ho  obecnému 

zastupiteľstvu schváliť  na r. 2023 a na roky 2024 a 2025 zobrať na vedomie. 

Pán starosta dodal, že rozpočet bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 

29.11. -15.12. 2022.  Neboli k nemu podané žiadne pripomienky ani návrhy. 



                                                                                                                    Uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu 

na r. 2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2023 v členení :  

a) bežný rozpočet 

- bežné príjmy 

- bežné výdavky 

      b)  kapitálový rozpočet 

          - kapitálové príjmy 

          - kapitálové výdavky 

      c) finančné operácie 

          - príjmové finančné operácie 

          - výdavkové finančné operácie 

a ďalej v členení  podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

1. rozpočet obce na r. 2024 

2. rozpočet obce na r. 2025 

Hlasovanie :   za:    5         proti:  0            zdržali sa:  0  

 

K bodu 4 

     V tomto bode starosta obce konštatoval, že návrh VZN č. 1/2023  bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovej stránke obce dňa 29.11.2022. Zvesený bol 15.12.2022 . V zákonom stanovenej 

lehote neboli k nemu podané žiadne pripomienky. Potom dodal,   že cena obedov pre dospelých 

v materskej a základnej škole už bola prerokovaná na minulom zasadnutí . Keď sa zvýši cena 

stravy  pre dospelých má sa zvýšiť aj deťom . Vedúca školskej jedálne žiadala zvýšiť cenu 

obeda pre dospelých   a cudzích stravníkov terajších 1,41  na 2 €  od 1.1.2023. Dodal, že návrh 

VZN  bol vyvesený s touto cenou a navrhol ho schváliť.  

Hlavný kontrolór obce dodal, že ak  nebudú   postačovať finančné  prostriedky po 1. Q sa dá 

opätovne schváliť nové  VZN. 

                                                                                                                    Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Chmeľov  č.1/2023 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chmeľov . 

Hlasovanie :   za:    5         proti:  0            zdržali sa:  0  

 

K bodu 5 

     Pán starosta konštatoval, že  návrh VZN  č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad bol taktiež zverejnený  na úradnej tabuli  webovej stránke obce 

dňa 29.11.2022, zvesený bol 15.12.2022  neboli k nemu podané žiadne pripomienky a návrhy. 

K návrhu VZN  dodal, že ak chceme oslobodiť od poplatku  občanov nad 70 rokov mali by sme 

oslobodiť všetkých a nie iba samostatne žijúcich. V súčasnosti je ich v obci  89  a ich 



oslobodenie by nám výrazne znížilo  príjem financií. Navrhol schváliť VZN bez oslobodenia –

úľav.   

                                                                                                                    Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Chmeľov  č.2/2023 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez oslobodenia –úľav.  

Hlasovanie :   za:    5         proti:  0            zdržali sa:  0  

 

K bodu 6 

       V tomto bode pán starosta informoval, že končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra 

a nakoľko mu nebola vyplatená žiadna odmena ani v roku 2021 a 2022 navrhol obecnému 

zastupiteľstvu odmenu schváliť. Podotkol, že  obecné zastupiteľstvo mu  môže schváliť 

odmenu do výšky 30% z mesačného platu . 

Potom dodal, že   narátal ročnú  odmenu  10%- vo výške 224,40 €, 15%- 336,60 €, 20 %-- 448,80 

€, 25%- 561 €, 30%-673 €. Poslanec p. Marcinko navrhol odmenu 20% , s ktorou  súhlasil aj 

p. Ing. Katuščák  ostatní  traja boli proti resp. sa zdržali hlasovania. 

Za návrh  15%  hlasovali potom všetci poslanci – 5 za  

                                                                                                                    Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 15%. 

Hlasovanie :   za:    5         proti:  0            zdržali sa:  0  

 

 K bodu 7,8,9,10 

     V diskúsií vystúpil  p. Marcinko , ktorý sa dotazoval ohľadne odhŕňania prvého snehu a 

posypu ciest , že  sme to opäť  nezvládli.  V minulosti prišli zamestnanci s fúrikmi o 10.00 

hod. a teraz traktor o 12.30 hod.   

Odpovedal pán starosta , že traktorom odhŕňal sneh p. Kaša, zamestnanec družstva a náš p. 

Mitaľ . Chodníky čistil frézou náš zamestnanec malých obecných služieb .  Konštatoval, že 

obec je veľká a nedá sa urobiť všetko naraz. Myslí si , že  vzhľadom na množstvo napadaného 

snehu sme  situáciu zvládli celkom dobre.  

 

K bodu 11 

Na záver  pán  starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

V Chmeľove  dňa : 16.12.2022 

Zapísala: Kozáková 

 

Ing. Kamil Katuščák     ................................................ 

Mgr. Anna Havirová     ............................................... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

                                                                                                           Milan Polča                                                                                                                                                                         

                                                                                                           starosta obc 


