
 

 ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov  

konaného  dňa 10.11.2022 v zasadacej  miestnosti  obecného úradu 

Prítomní: - poslanci  -  Mgr. Anna Havirová, Bc. Miroslava Mariňáková,  Pavol Kozák, Martin                                              

                                    Marcinko, Radovan Majerník, Ing. Kamil Katuščák, Miroslav Keresteš      

           -  ostatní – podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m:  

1.Úvodné náležitosti 

   a) Otvorenie zasadnutia. 

   b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

   c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného  zastupiteľstva a odovzdanie               

       osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  novozvoleného  obecného   

       zastupiteľstva . 

   d) Zloženie sľubu  novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  

       ustanovujúceho  zasadnutia novozvoleným starostom. 

   e) Zloženie sľubu  poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

   f) Vystúpenie   starostu. 

2.  Schválenie programu ustanovujúceho  zasadnutia. 
3.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť     

     zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

5. Určenie platu starostu obce.      

6. Rôzne. 

7. Diskusia. 

8. Záver. 

 

K bodu 1 

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

Privítal prítomných a uviedol, že zasadnutie bolo zvolané pozvánkou, ktorá bola riadne 

zverejnená na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

 

b) Za  zapisovateľku bola menovaná p. Kozáková a  za overovateľov zápisnice boli menovaní  

p. Martin Marcinko  a  p.  Mgr. Anna Havirová . 

 

c)    V tomto bode podpredsedníčka miestnej volebnej komisie oboznámila  prítomných 

s výsledkami volieb  poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Chmeľov, 

ktoré sa konali  dňa  29. 10 2022.   Následne odovzdala  novozvoleným poslancom a  

starostovi  obce osvedčenie o zvolení.  

d) Novozvolený starosta p. Milan Polča zložil  zákonom predpísaný sľub starostu obce.  

 



e) Všetci zvolení poslanci  obecného zastupiteľstva  : Mgr. Anna Havirová , Ing. Kamil 

Katuščák, Miroslav Keresteš, Pavol Kozák, Radovan Majerník, Martin Marcinko, Bc. 

Miroslava Mariňáková  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva .   

 

f) Pán starosta vo svojom vystúpení poďakoval všetkým občanom, ktorí mu prejavili dôveru 

v komunálnych voľbách zdôraznil, že sa bude  naďalej snažiť nesklamať ich dôveru  a obec 

bude viesť k rozvoju a spokojnosti všetkých občanov. V  krátkosti zhodnotil svoje pôsobenie  

na poste starostu obce  podotkol, že obec mala rozpracované projekty, ktoré bolo potrebné 

dokončiť, aby obec neprišla o dotácie.   Ďalej , že  bola zrealizovaná prestavba budovy 

základnej školy na budovu komunitného centra , bol vybudovaný   zberný dvor,  bola vymenená   

strecha na budove požiarnej zbrojnice + rekonštruovali sa vnútorné  priestory,   bola vymenená  

podlaha v telocvični ZŠ, vystavilo sa multifunkčné ihrisko a detské ihrisko v MŠ, dokončujú  

sa informačné tabule,  bola  opravená  fasáda na dome smútku + oplechovanie štítov, zriadila 

sa nová webová stránka obce,  bola zakúpená nová zastávka SAD smer Pušovce, zrealizovali 

sa opravy v zdravotnom stredisku a taktiež na budove obecného úradu .  

Potom konštatoval, že pokračujú projekty : „Vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov 

k pozemkom v rámci MRK“ a  projekt  „Budovanie inžinierskych sietí v obci Chmeľov“ , kde 

má obec schválenú dotáciu 654 044,78 €. A že hlavnou prioritou bude vybudovanie verejného 

vodovodu  a rekonštrukcia ČOV. 

 

                                                                                                                      Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo  v Chmeľove  

A. b e r i e   n a  v e d o m i e   

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva                                                           

2. vystúpenie novozvoleného starostu                                                                                             

B.  k o n š t a t u j e,  ž e                                                                                                                            

1. novozvolený starosta obce Chmeľov  Milan Polča  zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce                                                                                                                                                     

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva  : Mgr. Anna Havirová , Ing. Kamil Katuščák, 

Miroslav Keresteš, Pavol Kozák, Radovan Majerník, Martin Marcinko, Bc. Miroslava 

Mariňáková  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva .   

 

 

K bodu 2 

V tomto bode poslanci schválili program  zasadnutia.  

Hlasovanie:          za :      7     proti :    0             zdržal sa:   0 

K bodu 3 

V tomto bode bol starostom  poverený za zástupcu starostu a zástupcu sobášiaceho   pán 

Pavol Kozák . 

Za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 

poverený  pán Martin Marcinko  

 . 

                                                                                                                      Uznesenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľove                           .                                                                                                                                           

A. b e r i e  na vedomie informáciu starostu obce o poverení poslanca p. Pavla Kozáka 

výkonom funkcie zástupcu starostu obce .                                                                                                                 



B. p o v e r u j e  poslanca  p. Martina  Marcinka   zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta 

a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.         

Hlasovanie:          za :      6     proti :    0             zdržal sa:   Marcinko 

                                                                                                                                 

C. poveruje poslanca Pavla Kozáka výkonom funkcie zástupcu sobášiaceho . 

Hlasovanie:          za :      6     proti :    0             zdržal sa:    Kozák  

        

K bodu 4 

                                                                                                                          Uznesenie č. 3                                                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľove                                                                                                         

A . z r i a ď u j e : 

a) Komisiu na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a finančnú       -                                                                                                                                          

b) Komisiu športovo-kultúrno- školskú  

 Hlasovanie:          za :      7     proti :    0             zdržal sa:    0 

B . u r č u j e:  náplň práce komisii a to schváleným rokovacím poriadkom                                                                                                

Hlasovanie:          za :     7     proti :    0             zdržal sa:    0        

C . v o l í  :                                                                                                                                                

a) predsedu komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a finančnej     

-  Bc. Miroslava Mariňáková    

Hlasovanie:          za :     6     proti :    0             zdržal sa:   Bc. Mariňáková        

 b) predsedu komisie športovo-kultúrno- školskej   -  Ing. Kamil Katuščák   

Hlasovanie:          za :     6     proti :    0             zdržal sa:    Ing. Katuščák        

                                                                                                                                                      

členov komisii :  

a) poslancov Mgr. Anna Havirová , Ing. Kamil Katuščák, Miroslav Keresteš, Pavol Kozák, 

Radovan Majerník, Martin Marcinko,     

 

b) poslancov Mgr. Anna Havirová , Miroslav Keresteš, Pavol Kozák, Radovan Majerník, 

Martin Marcinko, Bc. Miroslava Mariňáková 

 

 V tomto  bode boli menovaní poslanci  aj do rady materskej a základnej školy 

                                                                                                                    Uznesenie č. 4   

Obecné zastupiteľstvo menuje   

a) do Rady materskej školy Chmeľov   členov :  

Mgr. Anna Havirová, Miroslav Keresteš, Radovan Majerník , Pavol Kozák 

  

b)  do Rady základnej školy Chmeľov členov:  

Ing. Kamil Katuščák , Martin Marcinko, Miroslava Mariňáková, Radovan Majerník  

Hlasovanie:          za :     7    proti :    0             zdržal sa:     0       



                                                                                                                                                       

K bodu 5 

     Pán Kozák predniesol návrh na určenie platu starostu obce podľa zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov . Podotkol, že v zmysle §  3 zákona  patrí starostovi plat , ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe ŠÚ 

SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 tohto zákona. Posledná známa 

priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny 

rok zverejnená ŠÚ SR je za r. 2021 vo výške 1 211 €. Podľa §4 ods. 1 zákona o právnom 

postavení a platových pomeroch sa starostovia obcí zoraďujú do platových skupín podľa počtu 

obyvateľov. Starosta obce s počtom obyvateľov od 1001 do 3000 obyvateľov  je zaradený do 

skupiny 3 s násobkom 2,20. Na základe uvedeného  je základný plat starostu obce Chmeľov  vo 

výške  2 665 €.   V zmysle §4 ods. 2 uvedeného zákona môže miestne zastupiteľstvo 

rozhodnutím zvýšiť základný plat starostu až o 60%, preto navrhol zvýšiť základný plat 

starostovi obce o 20%  t. j. mesačný plat starostu navrhol v celkovej výške 3 197 € s účinnosťou 

od 10.11.2022.  

                                                                                                                  Uznesenie č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov  určuje Milanovi Polčovi , starostovi obce Chmeľov, 

mesačný plat podľa § 3 ods.1 a § 4 ods. 1, zák. č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 2 664 € , navýšený o 20% podľa 

§ 4 ods. 2 uvedeného zákona, t. j. v celkovej výške 3 197 €, s účinnosťou od  10. 11. 2022.          

Hlasovanie:          za :     7    proti :    0             zdržal sa:     0       

K bodu 6 

     Pán starosta informoval , že k majetkoprávnemu  vysporiadaniu pozemkov v rómskej 

osade potrebujeme  doložiť spracovanú urbanistickú štúdiu, aby nám neprepadla dotácia vo 

výške 27 000 €. Úhrada tejto štúdie bude zo schválených financií.  

 

                                                                                                                     Uznesenie č.6/2022 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov súhlasí s vypracovaním  urbanistickej štúdie 

v rámci     obvodu jednoduchých pozemkových  úprav. 

a) Urbanistickú štúdiu schválenú obecným zastupiteľstvom doloží v lehote 60 dní 

správnemu orgánu- Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor. 

            Hlasovanie:          za :     7    proti :    0             zdržal sa:     0     

Starosta obce taktiež informoval o svojej žiadosti o preplatení nevyčerpanej dovolenky, 

ktorú nemohol kvôli pracovnej zaneprázdnenosti vyčerpať. V žiadosti uviedol za r. 

2021-  17 dní a r. 2022 -25 dní . 

                                                                                                          Uznesenie  č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie   nevyčerpanej dovolenky starostovi obce, 

 p. Milanovi Polčovi, za uplynulé volebné obdobie v počte 17 dní. 

 

            Hlasovanie:          za :     7    proti :    0             zdržal sa:     0     

K bodu 7 

V diskusií vystúpili:  



Pán starosta informoval, že prioritou  v najbližšom období bude vodovod a kanalizácia, avšak 

Slovenská správa ciest nám dala zamietavé stanovisko  čo sa týka Podhrabiny. Obec Lipníky 

potiahne vodu od nás – bude tam podružné meranie. Podotkol, že budova zdravotného 

strediska potrebuje rekonštrukciu a taktiež, že v r. 2023 budú splatené  2 pôžičky  potom by sa 

mohla zobrať ďalšia napr. na nájomné byty.  

Na materskú školu podáme žiadosť na zateplenie,  kúrenie, tepelné čerpadlo a výmenu 

niektorých okien. Na vybudujeme oddychovej  zóny na  pamiatkovej záhrade  -  by nám na 

projekt mohlo prispieť ministerstvo kultúry. V miestnej časti Podhrabina plánuje postaviť 

altánok , doplniť zvodidlá okolo hlavnej cesty a vysadiť zeleň.  

Potom dodal, že by sa obec mala začať spracovávať územný plán obce .  

 

p. Keresteš sa dotazoval ohľadne dopravných značiek v obci a opravy cesty pri ev. cintoríne  

p. Marcinko chcel vedieť , či by obec nemohla dať žiadosť na ledkové  verejné osvetlenie 

p. Ing. Katuščák  z dôvodu úspory elektrickej  energie navrhol vypnúť  na kopci každé druhé 

svetlo . 

Na dotazy odpovedal starosta obce. 

 

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

 

V Chmeľove dňa : 10.11.2022  

 

Zapísala: Kozáková  

 

 

Overovatelia:  

 

Martin Marcinko            ...............................................  

 

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

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                 Milan Polča  

                                                                                                                 starosta obce  
 


