ZÁPISNICA
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov konaného
dňa 30.12.2020 v sobášnej miestnosti obecného úradu
Prítomní: - poslanci - Marián Drab, Pavol Kozák , Radovan Majerník, Martin Marcinko,
Jozef Pavúk
-ostatní podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, overovateľov.
Schválenie programu.
Kontrola plnenia uznesení.
Rozpočet na rok 2021.
Rôzne.
Interpelácie poslancov.
Podnety a pripomienky občanov.
Záver.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol pán starosta Milan Polča . Privítal
všetkých prítomných. Podotkol, že zasadnutie bolo zvolané pozvánkou, ktorá bola
zverejnená, taktiež že poslanec p. Žarnay Peter sa ospravedlnil.
K bodu 1
V tomto bode boli určení:
za zapisovateľku p. Kozáková a za overovateľov zápisnice p. Kozák a p. Marcinko.
K bodu 2
V tomto bode bol schválený predložený program zasadnutia.
Hlasovanie : za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

K bodu 3
Starosta obce konštatoval, že uznesenia sa plnia priebežne.
K bodu 4
Pán starosta konštatoval, že návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke
obce od 10.12.2020 do 28.12.2020. K tomuto návrhu neboli podané žiadne pripomienky.

Následne predniesol k návrhu rozpočtu obce hlavný kontrolór svoje odborné stanovisko /príloha
č. 1/, v ktorom na záver odporúčal zastupiteľstvu rozpočet na r. 2021 schváliť a rozpočet na roky
2022 a 2023 zobrať na vedomie.
Po krátkej rozprave pán starosta navrhol znenie uznesení.

Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu na r.2021
Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na r. 2021 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 rozpočet obce na rok 2022 a rok 2023
Hlasovanie : za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

Pán starosta predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2021
/príloha č. 2/.
Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na
I. polrok r. 2021
K bodu 5
Pán starosta v tomto bode podal informáciu ohľadne žiadosti na vodovod, že sme boli
vyzvaní na doplnenie chýbajúcich dokladov k žiadosti. Pri podávaní žiadosti nám chýbalo
stavebné povolenie a až teraz sa skončilo územné konanie . Po konzultácii s pracovníkmi
ministerstva vnútra sme žiadosť stiahli s tým, že žiadosť na vodovod zlúčime so žiadosťou
na kanalizáciu a podáme v ďalšom kole v marci 2021. Tu by mali preplácať aj projektanta
a verejného obstarávateľa avšak je potrebné schváliť nové uznesenie s novým názvom
projektu.
Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
-predloženie ŽoNFP na SO v rámci vyhlásenej výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2
názov projektu : Chmeľov –kanalizácia, rozšírenie kanalizácie, Chmeľov - verejný vodovod,
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: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
K bodu 6,7
V tomto bode ešte pán starosta dodal, že je vypísaná výzva na predkladanie žiadostí na
zvyšovanie energetickej náročnosti existujúcich verejných budov, že by bolo dobré dať
spracovať projekt na budovu zdravotného strediska.
Potom dodal, že verejné osvetlenie postupne vypadáva a máme ponuku od Stredoslovenskej
energetiky na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
-

p. Majerník sa dotazoval ohľadne spracovania územného plánu obce
p. Drab potrebuje namontovať rozhlas bližšie k hlavnej ceste , lebo pri hlásení nie je
dobré počuť

K bodu 8
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Chmeľove dňa : 30.12.2020
Zapísala: Kozáková

Overovatelia:

Pavol Kozák

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

Martin Marcinko

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

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

Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Chmeľov zo dňa 30.12.2020

Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu na r.2021.
Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na r. 2021 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 rozpočet obce na rok 2022 a rok 2023.

Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na
I. polrok r. 2021 .
Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
-predloženie ŽoNFP na SO v rámci vyhlásenej výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2
názov projektu : Chmeľov –kanalizácia, rozšírenie kanalizácie, Chmeľov - verejný vodovod,
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

