
ZÁPISNICA 
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov  konaného 

  dňa 24.6.2022 v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní:  - poslanci -  Radovan Majerník,  Pavol Kozák, Jozef Pavúk , František Mariňák   

                                     Martin Marcinko      

                 - ostatní podľa prezenčnej listiny   

 

Program :  

 

Otvorenie zasadnutia . 

1. Určenie zapisovateľa , overovateľov zápisnice . 

2. Schválenie programu . 

3. Kontrola plnenia uznesení . 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021 . 

5. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2021. 

6. Záverečný účet Obce Chmeľov. 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022       

            8. Protest prokurátora. 

            9. VZN o nakladaní s komunálnymi a stavebnými odpadmi na území obce Chmeľov . 

          10. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových                                            

                zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chmeľov . 

          11. Voľby 2022 ( určenie volebných obvodov, počet poslancov, úväzok starostu) 

          12. Rôzne. 

          13. Interpelácie poslancov.  

          14. Podnety a pripomienky občanov. 

          15. Diskusia. 

          16. 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. Jozef Pavúk   a p. Pavol Kozák   

 

K bodu 2 

   Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania.  

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

 

K bodu 3 

   V tomto bode  pán starosta  konštatoval, že uznesenia sú  plnené  priebežne resp. boli 

splnené.                                                                                                                    

K bodu 4 

   V tomto bode pán Ing. Spišák preniesol svoje odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce 

Chmeľov  za rok 2021. / príloha č. 1/ . Konštatoval, že  záverečný účet bol  zverejnený na 



úradnej tabuli a na webovej stránke obce  po dobu 15 dní . V závere odporúčal obecnému 

zastupiteľstvu záverečný účet schváliť bez výhrad .    

                                                                                                          Uznesenie č. 66/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

k  Záverečnému účtu obce Chmeľov za rok 2021.  

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

K bodu 5 

  Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za r. 2021 /príloha č. 2 /   

predniesol pán starosta   

                                                                                                          Uznesenie č. 67/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora, Ing. Jarmily Stopkovej    

z overenia účtovnej  závierky za rok 2021 . 

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

 

K bodu 6 

V tomto bode pán starosta  konštatoval, že Záverečný účet obce  Chmeľov za rok 2021  bol 

zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 7.6-24.6.2022.Prerokovaný  

podrobnejšie bol na finančnej komisii dňa  17.6.2022. Podotkol, že k záverečnému účtu  

neboli  podané žiadne pripomienky. Taktiež  ho odporúčal schváliť bez výhrad.  

                                                                                                          Uznesenie č. 68/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a)  Záverečný účet obce Chmeľov za rok 2021 a celoročné  hospodárenie za rok 2021   

     bez výhrad.  

b) Rozdelenie prebytku rozpočtu  za rok 2021 vo výške 17 671,28 takto :  

   - do rezervného fondu  10% - 1767,128 € 

   - zbytok vo výške  15 904,152 € bude ako  nevysporiadaný výsledok  z minulých  

     rokov 

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

 

K bodu 7 

   Hlavný kontrolór obce,  Ing. Spišák predniesol svoj plán kontrolnej činnosti na II. 

polrok r.2022. Podotkol, že pokladňu a účty v banke kontroluje pravidelne. Má 

schválený pracovný úväzok 10%.                                                                      

                                                                                                          Uznesenie č. 69/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh  plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra 

na  II. polrok 2022.  

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

 

K bodu 8 

   Pán starosta informoval, že obec obdŕžala protest prokurátora  na VZN č.4/2021  zo 

dňa 27.9.2021 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území 

obce Chmeľov . Predmetné VZN  navrhol zrušiť a vypracovať nové so zohľadnením 

pripomienok. 

                                                                                                                                                            

                                                                                                          Uznesenie č. 70/2022 



Obecné zastupiteľstvo zrušuje VZN č. 4/2021 o podmienkach chovu a držania 

domácich a úžitkových zvierat na území obce Chmeľov zo dňa 27.9.2021. 

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

 

K bodu 9 

   V tomto bode pán starosta konštatoval, že VZN č. 1 /2022 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Chmeľov bolo zverejnené na 

úradnej tabuli a webovej stránke obce od 1.6.2022 do 17.6.2022 a taktiež dňa 17.6.2022 

prerokované na finančnej komisii . K VZN neboli podané žiadne pripomienky. 

                                                                                                         

                                                                                                          Uznesenie č. 71/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN  č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Chmeľov . 

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

 

K bodu 10 

   Pán starosta informoval, že VZN  č. 2/2022 o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce  

Chmeľov, bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 8.6.2022 do 24.6.2022 

a prerokované bolo taktiež na finančnej komisii dňa 17.6.2022.  

 Pán kontrolór podotkol, že je potrebné si uvedomiť ako rýchlo rastú náklady na stravu a je 

potrebné objektívne posúdiť cenu  stravy pre  dospelých.  

Po krátkej rozprave bolo  VZN schválené uznesením.    

 

                                                                                                      Uznesenie č. 72/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2022 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 11 

      V tomto bode pán starosta informoval , že v tomto roku sa budú konať voľby do 

samosprávy obci a do samosprávnych krajov. Voľby  sa budú konať v jeden deň  29.10.2022. 

Pre voľby do samosprávy obcí  má obecné zastupiteľstvo určiť počet obvodov, počet 

poslancov a rozsah výkonu práce starostu . Podľa zákona a  počtu obyvateľov-1064  by mala 

naša obec mať 1 volebný okrsok . Počet poslancov od 7- 9.  

 

                                                                                                               Uznesenie č. 73/2022 

Obecné zastupiteľstvo  obce Chmeľov v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z .z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

určuje  

volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie  

r.2022-2026  a to 1 volebný obvod.  

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



 

                                                                                                                   Uznesenie č. 74/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov  v súlade s § 11 ods. 3 zák. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

určuje  

počet poslancov Obce Chmeľov  v novom volebnom období  r. 2022-2026 – 7 (počet) 

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

 

                                                                                                                   Uznesenie č. 75/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov  v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

určuje  

rozsah výkonu funkcie starostu Obce Chmeľov v novom volebnom období  r. 2022-2026 

v rozsahu 1 , t. z. v plnom rozsahu. 

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

K bodu 12 

 Starosta obce informoval, že  

 

- obec dostala  od neverejného poskytovateľa sociálnych služieb  Nový domov, Vranov nad 

Topľou-Lomnica, Šandalská 44, Stropkov   žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov  na 

dve osoby z našej obce, ktoré sú umiestnené v danom zariadení celoročne. Je tam pani Anna   

Pankuchová , Chmeľov 210 a Milan Lukáč, Chmeľov 237. Zároveň  navrhol  poskytnúť sumu 

17 €/osoba /mesiac, ktorú máme schválenú pre občanov v stacionároch.  

                                                   

                                                                                                                    Uznesenie č. 76/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku žiadateľovi – Nový 

domov Vranov nad Topľou- Lomnica na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa §75, 

ods. 1-5 a 11 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  č. 

455/1991, vo výške schváleného príspevku  17 €/mesiac/osoba  pre 2 občanov obce Chmeľov 

umiestnených v danom zariadení. 

Hlasovanie :   za:    4   proti:  0  zdržali sa:  1  (p.  Marcinko)                   

 

-dostali sme z Regionálnej  veterinárnej správy Prešov podnet na chov včiel p. Majerníka  

-z polície  podozrenie z priestupku , že pes Vlada Feča pohrýzol Kristiána Majerníka  

- s pánom Jurajom Ruňákom, ktorého zastupoval otec Jozef Ruňák  bola uzatvorená 

dohoda ohľadne vysporiadania pozemku parc. č. 1549 v k. ú. Chmeľov  

- na zateplenie materskej školy je potrebné dať vypracovať projekt 

-  z MAS Šafran by sme mohli dostať na chodníky 20 000 €. 

-   v obci budeme osadzovať informačné tabule  

- za 2 000 €, ktoré sme schválili rímsko-katolíkom na postavenie pamätníka obec urobí 

chodník na obecnom pozemku, ktorý susedí s pozemkom, kde bude postavený pamätník  

Pán Ing. Spišák  predniesol správu o zúčtovaní dotácii za r. 2021. Zdôraznil, že bez 

účelu sa dotácia nesmie poskytnúť.   



K bodu 13,14,15 

Interpelácie poslancov:  

-  p. Majerník sa dotazoval , či voda, ktorá sa vozí po okolitých obciach  sa platí  

podotkol, že je sucho a vodu by nerozvážal. Čo v prípade požiaru?  

- p.  Kozák navrhol nevoziť vodu mimo našej obce  

Páni poslanci sa dohodli, že vodu nebudeme vyvážať mimo územia našej obce až do 

odvolania  

- p. Mariňák sa pýtal, či hasičské auto nepotrebuje údržbu 

- p. Majerník navrhol, ak sa dá ,zakúpiť na hasičské auto pneumatiky 

- p. Marcinko navrhol pri Grécko –kat. kostole  – orezať konáre na tujach. 

 Na pripomienky a podnety odpovedal starosta obce. 

 

K bodu 16 

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

 

V Chmeľove dňa 24.6.2022 

Zapísala: Kozáková 

 

 

Overovatelia: 

 

Jozef Pavúk                 ................................................ 

 

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

 

 

 

                                                                                                                         

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

                                                                                            Milan Polča                                                                

                                                                                  starosta obce 

 

 

 



Uznesenia z riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce         

Chmeľov  zo dňa  24.6.2022 

 

Uznesenie č. 66/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu obce Chmeľov za rok 2021.  

 

Uznesenie č. 67/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora, Ing. Jarmily Stopkovej    

z overenia účtovnej  závierky za rok 2021  

Uznesenie č. 68/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a)  Záverečný účet obce Chmeľov za rok 2021 a celoročné  hospodárenie za rok 2021   

     bez výhrad.  

b) Rozdelenie prebytku rozpočtu  za rok 2021 vo výške 17 671,28 takto :  

   - do rezervného fondu  10% - 1767,128 € 

   - zbytok vo výške  15 904,152 € bude ako  nevysporiadaný výsledok  z minulých  

     rokov 

 

Uznesenie č. 69/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   návrh plánu  kontrolnej činnosti  hlavného 

kontrolóra na  II. polrok 2022 . 

 

Uznesenie č. 70/2022 

Obecné zastupiteľstvo zrušuje VZN č. 4/2021 o podmienkach chovu a držania 

domácich a úžitkových zvierat na území obce Chmeľov zo dňa 27.9.2021. 

 

Uznesenie č. 71/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN  č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Chmeľov . 

 

Uznesenie č. 72/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  obce  Chmeľov . 

 

Uznesenie č. 73/2022 

Obecné zastupiteľstvo  obce Chmeľov v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z .z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

určuje  

volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie  

r.2022-2026  a to 1 volebný obvod.  

 



Uznesenie č. 74/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov  v súlade s § 11 ods. 3 zák. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

určuje  

počet poslancov Obce Chmeľov  v novom volebnom období  r. 2022-2026 – 7 (počet) 

 

Uznesenie č. 75/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov  v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

určuje  

rozsah výkonu funkcie starostu Obce Chmeľov v novom volebnom období  r. 2022-2026 

v rozsahu 1 , t. z. v plnom rozsahu. 

 

Uznesenie č. 76/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku žiadateľovi – Nový 

domov Vranov nad Topľou- Lomnica na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa §75, 

ods. 1-5 a 11 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  č. 

455/1991, vo výške schváleného príspevku  17 €/mesiac/osoba  pre 2 občanov obce Chmeľov 

umiestnených v danom zariadení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Milan Polča v.r. 

                                                                                                starosta obce 


