
ZÁPISNICA 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov  konaného  

dňa 30.1.2023 v zasadačke obecného úradu 

 

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

                                      Martin Marcinko                               

                 -ostatní  podľa prezenčnej listiny                                                                                                                                                                                                      

 

P r o g r a m:  

 

      Otvorenie zasadnutia. 

1.   Určenie  zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

2.   Schválenie programu. 

      3.   Voľba hlavného kontrolóra obce.  

      4.   Odpredaj pozemku. 

      5.   Žiadosti. 

      6.   Rôzne.  

      7.   Interpelácie poslancov  

      8.   Podnety a pripomienky občanov.  

      9.   Diskusia.  

    10.   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 24.1.2023.   

K bodu 1 

    V tomto  bode boli určení: 

za zapisovateľku  p. Kozáková a  za overovateľov zápisnice  p. Mgr. Anna Havirová a p. Bc. 

Miroslava Mariňáková 

 

K bodu 2 

V tomto bode bol schválený  predložený program rokovania. 

Hlasovanie :   za:    4         proti:  0  zdržali sa:  0  

 

K bodu 3 

Pán starosta informoval, že obecné zastupiteľstvo  na svojom zasadnutí dňa 6.12.2022 

uznesením č. 10/2022 vyhlásilo  

1. Voľbu hlavného kontrolóra obce , spôsob a vykonanie voľby  

2. Určilo požiadavky a náležitosti písomnej prihlášky, všeobecné podmienky a termín 

doručenia prihlášky 



Obec zabezpečila zverejnenie vyhlásenia voľby . Oznam o výberovom konaní na funkciu 

hlavný kontrolór obce Chmeľov bol zverejnený dňa 7.12.2022 na úradnej tabuli  a webovej 

stránke obce, a na informačnej tabuli na Úrade práce v Prešove.  

Konštatoval, že do podateľne obecného úradu boli v termíne do 16.1.2023 podané dve 

prihlášky. Dňa 25.1.2023 sa uskutočnilo komisionálne otváranie obálok .  Obálka p. Ing.  

Evy Harsághy spĺňala potrebné náležitosti. Druhá  prihláška  – Ing.  Pavol Spišák došla do 

podateľne po termíne a to 18.1. 2023  a obsahovala iba oznámenie, že všetky potrebné 

doklady sú uložené na personálnom oddelení obce, nakoľko doposiaľ vykonával funkciu  

hlavného kontrolóra . Táto prihláška bola komisiou vylúčená z výberového konania. 

Úspešnému  kandidátovi p. Ing. Eve Harsághy bola zaslaná pozvánka na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, na ktorom sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra obce. Kandidát 

má právo prezentovať sa  10 minút.    

 

                                                                                                                    Uznesenie č. 15/2023 

Obecné zastupiteľstvo   obce Chmeľov  v zmysle § 18 a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a) určuje  vykonať voľbu hlavného kontrolóra obce Chmeľov  spôsobom tajného 

hlasovania 

 

b) schvaľuje  volebnú komisiu v zložení :  

1. Mgr. Anna Havirová  

2. Bc. Miroslava Mariňáková 

3. Martin Marcinko 

 

c) berie na vedomie záver  komisie na otváranie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra  

a poradie kandidátov zaradených do voľby hlavného kontrolóra obce v abecednom 

poradí:  Ing. Eva Harsághy 

Hlasovanie :   za:    4         proti:  0  zdržali sa:  0  

 

Pani Ing. Eva Harsághy vo svojej prezentácii podotkla, že chce byť pomocou pre starostu 

a zamestnancov obce a  že metodický pomáha s vedením účtovníctva , s rozpočtom ........ 

Následne sa uskutočnilo  hlasovanie a komisia vyhodnotila voľbu. Za hlavnú kontrolórku 

obce Chmeľov bola zvolená  Ing. Eva Harsághy -   počet hlasov 4 . 

 

                                                                                                                 Uznesenie č. 16/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov  v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a) berie na vedomie 

  -  výsledok tajného hlasovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov ,       

      ktorým bola za hlavného kontrolóra obce zvolená p. Ing, Eva Harsághy  (príloha:   

      zápisnica z tajného hlasovania)   

b) určuje 

- hlavnému kontrolórovi obce  plat  v zmysle § 18 c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . 



-  v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra  10 % . 

 Hlasovanie :   za:    4         proti:  0  zdržali sa:  0  

 

K bodu 4 

Pán starosta podotkol, že odpredaj  obecného  pozemku by mal byť   schválený  obecným  

zastupiteľstvom   a to  3/5 väčšinou poslancov, v našom prípade je to 5 poslancami. Na 

rokovaní boli iba 4 poslanci . Konštatoval, že odpredaj bude prerokovaný na nasledujúcom 

zasadnutí .  

K bodu 5 

V tomto bode pán starosta informoval o žiadosti neziskovej organizácie FELICITAS  

o odkúpenie nehnuteľnosti .Chceli by odkúpiť časť pozemku  parc. č. 1541/3 ( zastavaná 

plocha pri základnej škole –školská  záhrada) konkrétne v časti , ktorá je približne 

vyznačená na mape v prílohe žiadosti. Organizácia  poskytuje sociálne služby a na tomto 

pozemku plánuje vybudovať zariadenie pre seniorov .  

p. Kozák  podotkol, či by nebolo lepšie predať pozemky na radovú výstavbu rodinných 

domov? 

Bc. Mariňáková sa dotazovala, či susedia by nemali problém s takýmto zariadením? 

                                                                                                        

                                                                                                               Uznesenie č. 17/2023 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť   o odkúpenie nehnuteľnosti neziskovej 

organizácie FELICITAS, Giraltovce 

 

K bodu 6,7,8,9 

- Pán starosta konštatoval , že k žiadosti o dotácie boli zakomponované do rozpočtu obce 

a je potrebné k nim schváliť  ešte aj uznesenie.  

                                                                                                              Uznesenie č. 18/2023 

Obecné zastupiteľstvo 

1.  prerokovalo žiadostí o dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 4/2020 §3 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

2. schvaľuje poskytnutie dotácie  z rozpočtu obce Chmeľov   pre  

       ECAV Chmeľov, ŠK Chmeľov , ANGELO, n.o. , SED Chmeľov  

     Hlasovanie :   za:    4         proti:  0  zdržali sa:  0  

 

- Ďalej pán starosta informoval, že bola vypísaná výzva na  zvyšovanie energetickej 

náročnosti  verejných budov a teraz máme možnosť podať žiadosť o finančné 

prostriedky na zateplenie materskej školy  , avšak potrebujeme k tomu uznesenie 

obecného zastupiteľstva. 

 



                                                                                                                 Uznesenie 19/2023 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí  

- s podaním žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu 

k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov 

- so zabezpečením financovania  neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa  

 Hlasovanie :   za:    4         proti:  0  zdržali sa:  0  

 

- Potom dodal, že  z dôvodu navýšenia platieb za energie  žiada riaditeľka Polikliniky 

Giraltovce ILB   , aby  obec za energie  v našom zdravotnom stredisku  doplatila  

navýšenie .  Je ochotná znášať náklady do pôvodnej výšky .   

 

                                                                                                                  Uznesenie 20/ 2023 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť   Polikliniky Giraltovce ILB, s.r.o.   

o financovanie platieb za energie v Zdravotnom stredisku Chmeľov. 

 

K bodu 10 

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

 

 

V Chmeľove  dňa : 30.1.2023 

Zapísala: Kozáková 

 

 

 

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

 

Bc. Miroslava Mariňáková     ............................................... 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                              

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

                                                                                                     Milan Polča                                                                                                                                                                         

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 



 

Uznesenia z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce 

Chmeľov zo dňa 30.1.2023 

 

Uznesenie č. 15/2023 

Obecné zastupiteľstvo   obce Chmeľov  v zmysle § 18 a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a) určuje  vykonať voľbu hlavného kontrolóra obce Chmeľov  spôsobom tajného 

hlasovania 

 

b) schvaľuje  volebnú komisiu v zložení :  

4. Mgr. Anna Havirová  

5. Bc. Miroslava Mariňáková 

6. Martin Marcinko 

 

c) berie na vedomie záver  komisie na otváranie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra  

a poradie kandidátov zaradených do voľby hlavného kontrolóra obce v abecednom 

poradí:  Ing. Eva Harsághy 

 

Uznesenie č. 16/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov  v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a)  berie na vedomie 

  -  výsledok tajného hlasovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov ,       

      ktorým bola za hlavného kontrolóra obce zvolená p. Ing, Eva Harsághy  (príloha:   

      zápisnica z tajného hlasovania)   

  b)  určuje 

- hlavnému kontrolórovi obce  plat  v zmysle § 18 c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . 

-  v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra  10 % . 

Uznesenie č. 17/2023 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť  o odkúpenie nehnuteľnosti neziskovej 

organizácie FELICITAS, Giraltovce. 

 

Uznesenie č. 18/2023 

Obecné zastupiteľstvo 

1. prerokovalo žiadostí o dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 4/2020 §3 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce 

2. schvaľuje poskytnutie dotácie  z rozpočtu obce Chmeľov   pre  

       ECAV Chmeľov, ŠK Chmeľov , ANGELO, n.o. , SED Chmeľov  



 

 

Uznesenie 19/2023 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí  

- s podaním žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu 

k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov 

- so zabezpečením financovania  neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa  

  

Uznesenie 20/ 2023 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť   Polikliniky Giraltovce ILB, s.r.o.   

o financovanie platieb za energie v Zdravotnom stredisku Chmeľov. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Milan Polča  

                                                                                            starosta obce 


