
ZÁPISNICA 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov  konaného  

dňa 29.12.2021  v sobášnej miestnosti   obecného úradu. 

 

 

Prítomní: - poslanci  -  Peter Žarnay, Pavol Kozák,  Marián Drab,   Martin Marcinko                                 

                  Jozef Pavúk, František Mariňák, Radovan Majerník /príchod 17.40 hod./  

 

-ostatní  podľa prezenčnej listiny                                                                                                                                                                                                      

 

P r o g r a m:  
 

Otvorenie zasadnutia. 

1.  Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2.  Schválenie programu. 

3.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022. 

4.  Rozpočet na rok 2022. 

5.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022. 

6.  Rôzne.   

7.  Interpelácie poslancov. 

8.  Podnety a pripomienky občanov. 

9.  Záver. 

 

        Zasadnutie otvoril a viedol  starosta obce pán  Milan Polča.  Privítal všetkých 

prítomných a konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané pozvánkou, ktorá bola zverejnená na 

úradnej tabuli a webovej stránke obce.  

 

K bodu 1 

      Za    zapisovateľku bola menovaná p. Kozáková a  za overovateľov zápisnice boli určení 

p.  František Mariňák   a p. Pavol Kozák.    

 

K bodu 2 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania.  

Hlasovanie :   za:    6   proti:  0  zdržali sa:  0  

 

K bodu 3,4 

       V tomto bode  pán  Ing. Spišák predniesol svoje odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 

obce na r. 2022 /príloha č. 1/. V závere navrhol obecnému zastupiteľstvu rozpočet schváliť.  

Pán starosta konštatoval, že k návrhu rozpočtu zasadala finančná komisia, kde bol rozpočet 

podrobne prerokovaný.   

   

                                                                                                                   Uznesenie č. 49/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie: 

 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  na r. 2022 

 schvaľuje  

rozpočet obce na r. 2022 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 2023 a rok 2024. 

Hlasovanie :   za:    6   proti:  0  zdržali sa:  0  

 

K bodu  5 

   Pán kontrolór, Ing. Spišák predniesol plán kontrolnej činnosti na I. polrok r. 2022 . 

/príloha č. 2/ 
 

                                                                                                                    Uznesenie č. 50/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

I. polrok 2022. 
 

K bodu  6,7,8 

        V tomto bode pán starosta 

- konštatoval, že návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  Chmeľov na r. 2021-

2027 bol na základe jeho žiadosti  opravený , sú v ňom základné  údaje tie čo boli v minulých 

rokoch. Tento plán sa dá stále dopĺňať. 

 

                                                                                                                   Uznesenie č. 51 /2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán hospodárského a sociálneho rozvoja obce Chmeľov  na 

r. 2021-2027 . 

Hlasovanie :   za:    6   proti:  0  zdržali sa:  0  

 

-podal informáciu o parkovaní kontajnerov p. Radoslava Dudu  na sfaltovej ploche 

futbalového ihriska. Pán  Duda nám svojimi vozidlami  previezol  z Kukovy veľkoobjemové 

kontajnery  na zberný dvor a taktiež doviezol  unimobunku ma multifunkčné  ihrisko. Za 

uvedené služby obci nefakturoval. 
 

-ďalej informoval o žiadostiach  na spolufinancovanie centier voľného času. 

Po krátkej diskusii bolo prijaté uznesenie . 

 

                                                                                                                    Uznesenie č. 52/2021 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje , že v r. 2022  nebude spolufinancovať  CVČ. 

Hlasovanie :   za:    6   proti:  0  zdržali sa:  0  
 

-taktiež informoval o žiadosti denného stacionára Angelo, n.o.     o navýšenie finančného  

príspevku na chod stacionára. Podotkol, že stacionár  má v súčasnosti 24 klientov z našej 

obce. Na klienta  máme schválený prispevok vo výške 17 €/ mesiac.- požadujú navýšiť na  

 25 €/mesiac 

 Stacionár  SED Chmeľov taktiež poslal zoznam klientov z našej obce   má  ich 27. 

Z dôvodu , že  obec  je poskytovateľom sociálnej služby v komunitnom centre a navýšenia 

cien energií pán starosta  navrhol prispievať  stacionárom v rámci schváleného rozpočtu.     
 

 

                                                                                                                    Uznesenie č. 53/2021 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že denné  stacionáre Angelo, n.o. a SED Chmeľov bude 

spolufinancovať v rámci schváleného rozpočtu obce. 

Hlasovanie :   za:    5   proti:  0  zdržali sa:  1  / p. Drab/ 

 



-potom ešte informoval o Dohode o urovnaní  s pánom Milanom Kriškom, ktorý je 

účastníkom  stavebného  konania    verejný vodovod – zmena vodnej stavby  pred 

dokončením.   Prepojovacie potrubie  by malo byť umiestnené na parcele, ktorej je p. Kriško 

spoluvlastníkom .    Pán Kriško podal odvolanie, pretože  medzi obcou a ním  nedošlo 

k dohode o vysporiadaní alebo zámene pozemkov 

Starosta obce konštatoval,že sa s pánom Kriškom nedokázal dohodnúť na vysporiadaní jeho 

časti parcely, preto ho požiadal o stiahnutie odvolania s podmienkou, že vodovod nepovedie 

po parcele, ktorej je spoluvlastníkom . 

 

 Prišiel pán Majerník o 17.40 hod.   

 

Ak  by   obec,    ako stavebník vodovodu  kopala po jeho parcele tak pán Kriško žiada 

vyplatiť  pokutu za znehodnotenie pozemku 7 000 € + 350 € za právnické služby. 

 O umiestnení vodovodu bude  rokovať s pani Kmecovou a p. Martinčicovou - majiteľky 

parcely, na ktorej už bola plánovaná výstavba časti vodovodu.  

Po krátkej rozprave bolo prijaté uznesenie. 

 

                                                                                                                    Uznesenie č. 54/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   Dohodu o urovnaní s p. Milanom Kriškom, Prešov  

Hlasovanie :   za:    7   proti:  0  zdržali sa:  0  
 

-Pán starosta  informoval aj  o stretnutí s p.  Ing. Mgr. Slávkom Pankuchom, ohľadom 

pozemkov v okolí kaštieľa. Pán Ing. Mgr. Pankuch  vyslovil nesúhlas s plánom obce na 

vybudovanie oddychovej zóny na pamiatkovej záhrade a stále chce odkúpiť celú záhradu. 

Taktiež podotkol, že ho upozornil na vypovedanie nájomnej zmluvy a nesplnenie ukončenia 

nájmu. 

 

K bodu 9 

Na záver  starosta obce poďakoval  všetkým  za celoročnú prácu  a zasadnutie ukončil. 

 

V Chmeľove dňa : 29.12.2021 

Zapísala: Kozáková 

 

 

 

Overovatelia: 

 

František Mariňák       ................................................ 

 

Pavol Kozák                  ............................................... 

 

 

                                                                                                                                                                  

                                                 

 

 

                                                                      

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

                                                                                              Milan Polča    

                                                                                              starosta obce      



 

Uznesenia z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce 

Chmeľov zo dňa 29.12.2021 

 
 

 

 

Uznesenie č. 49/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie: 

 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  na r. 2022 

schvaľuje  

rozpočet obce na r. 2022 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 2023 a rok 2024. 

 

 

Uznesenie č.50/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

I. polrok r.2022 

 

Uznesenie č. 51/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán hospodárského a sociálneho rozvoja obce Chmeľov  na 

r. 2021-2027 . 

 

Uznesenie č. 52/2021 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje , že v r. 2022  nebude spolufinancovať  CVČ . 

 

 

Uznesenie č. 53/2021 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že denné  stacionáre Angelo, n. o. a SED Chmeľov bude 

spolufinancovať v rámci schváleného rozpočtu obce. 

 

 

Uznesenie č. 54/2021 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Dohodu o urovnaní s p. Milanom Kriškom, Prešov . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Milan Polča  

                                                                                                     starosta obce 


