
ZÁPISNICA 

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov  

konaného  dňa 28.11.2022 v zasadačke obecného úradu 

 

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

                                     Katuščák, Bc. Miroslava Mariňáková , Miroslav Keresteš                                

                 -ostatní  podľa prezenčnej listiny                                                                                                                                                                                                      

 

P r o g r a m:  

 

      Otvorenie zasadnutia. 

1.   Určenie  zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

2.   Schválenie programu. 

      3.   Návrh VZN o výške príspevku za stravu v MŠ a ZŠ.  

      4.   Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

      5.   Návrh VZN o poplatkoch za užívanie obecných priestorov. 

      6.   Rôzne.  

      7.   Interpelácie poslancov  

      8.   Podnety a pripomienky občanov.  

      9.   Záver.  

 

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

všetkých prítomných.  Podotkol, že zasadnutie bolo zvolané pozvánkou, ktorá bola zverejnená  

na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 23.11.2022.   

K bodu 1 

    V tomto  bode boli určení: 

za zapisovateľku  p. Kozáková a  za overovateľov zápisnice  p. Radovan Majerník a 

p.  Miroslav Keresteš . 

 

K bodu 2 

V tomto bode bol schválený  predložený program rokovania. 

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

 

K bodu 3 

Pán starosta informoval, že na základe usmernenia z ministerstva školstva boli zmenené 

finančné pásma na stravovanie. Vedúca školskej jedálne dala návrh  zmeniť cenu obeda pre 

dospelých  z 1,47 € na  2 € + paušál ostáva - podľa , ktorého  by jej  kalkulácia mohla 

vychádzať. 

Hlavný kontrolór obce , p. Ing. Spišák, navrhol pre dospelých cenu obeda 3 € z dôvodu ,že 

ceny potravín stúpajú a aby dospelý mal inú porciu ako žiak.  Podotkol, že celoštátne sa 

zvyšuje cena stravného lístka od 1.1.2023 na 5,10 €. a Národná banka predpokladá aj na 

budúci rok infláciu 15 % . 



Mgr. Havirová  konštatovala, že  dospelí majú v základnej škole obedy ako druhostupňoví 

žiaci . Ďalej dodala, že jedlo majú studené a taktiež , že je tam zlý   prístup personálu.  

Za jedlo si priplatia ale žiadajú nápravu .   

Pán Majerník navrhol  cenu za obed dospelých 2,50 €. S týmto návrhom súhlasili poslanci p. 

Majerník , p.Mgr,. Havirová,p. Bc. Mariňáková ,p. Kozák.  

Za cenu obeda 2,80 € , ktorú navrhol p. Ing. Katuščák hlasoval sám p.Ing.  Katuščák  

Za  navrhnutú cenu obeda 2, € hlasoval sám p. Keresteš.  

 

K bodu 4 

V tomto bode pán starosta informoval, že obec je nútená zdvihnúť poplatok za komunálny 

odpad a to preto lebo náklady na vývoz sú vysoké  a príjmy  z poplatku sú nízke, asi polovica 

nákladov. Spoločnosť Fúra , s.r.o. , ktorá nám vyváža odpad nám  v týchto dňoch  zaslala 

dodatok k zmluve v ktorom sa navyšujú  všetky ceny za odvoz komunálneho odpadu.   

Odôvodňuje to predovšetkým nárastom cien pohonných hmôt, energií a prevádzkových 

nákladov za uplynulé obdobie a zásadný nárast cien  pre nasledujúci rok . 

Navrhol cenu za poplatníka 20,40 € ročne, čo vychádza 0,0558 € na kalendárny deň/ poplatník  

. Pre podnikateľov a živnostníkov navrhol nevážený množstvový zber za 120 l  smetnú nádobu 

-50 €. Za 1100 l  smetnú nádobu  -372 €. 

Pán  Ing. Spišák navrhol oslobodiť od platenia poplatku samotne žijúcich dôchodcov nad 70 

rokov .   

 

K bodu 5 

Pán starosta konštatoval, že z dôvodu nárastu cien energii je potrebné navýšiť aj poplatok za 

užívanie domu smútku a sály kultúrneho domu. K nájmu za miestnosť navrhol prirátať cenu 

za energie, ktorá sa bude pre každého odčítavať pred začiatkom a skončení užívania 

priestorov. 

 

K bodu 6, 7,  8 

V bode rôzne  starosta obce informoval o navrhnutom rozpočte na budúci rok Výdavky sú 

navrhnuté podľa príjmov. Infláciu sme zohľadnili pri cene za energie.  Dodal, že podal 

žiadosť  o dotáciu v rámci inflačnej pomoci na energie v komunitnom centre.  Taktiež, že 

úvery budú splatené v novembri 2023, a dotácie sú navrhnute tak ako boli v tomto roku. 

 Na spolufinancovanie máme žiadosť stacionára Angelo,n.o.,   SED Chmeľov  a ECAV 

Chmeľov .     

p.  Ing. Katuščák  sa dotazoval, že ak navýšime finančné prostriedky v stacionároch ide to 

starým ľuďom?  

Mgr. Havirová konštatovala, že za obed si doplácajú klienti stacionára -2,70 €/1 obed 

                                                                                                                   Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre denne stacionáre Angelo,n.o. a SED Chmeľov  na  r. 

2023 príspevok   vo výške 17 €/ osoba /mesiac.     

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

 



Potom pán starosta predniesol žiadosť Mesta Prešov o spolufinancovanie CVČ, ktoré 

navštevuje jeden žiak z našej obce.  

                                                                                                                    Uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v roku 2023 nebude prispievať na CVČ.  

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

 

Starosta obce informoval o najbližších  plánovaných akciách obecného úradu -3.12. 2022 

bude v sále vystúpenie folklórneho súboru Oblík s názvom „Vianočný príbeh“ a 6.12. 2022 

bude  pre deti  Mikulášska nádielka.   

K bodu 9 

Na záver zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

V Chmeľove  dňa : 28.11.2022 

Zapísala: Kozáková 

 

Radovan Majerník     ................................................ 

 

Miroslav  Keresteš     ............................................... 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                              

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

                                                                                                     Milan Polča                                                                                                                                                                         

                                                                                                     starosta obce 

 

 


