ZÁPISNICA
č. 1/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 08.03.2018
Miesto konania:
Prítomní:
Program:
Čas konania:

zasadačka obecného úradu
podľa prezenčnej listiny
podľa pozvánky
16.00 hod. – 18:00 hod.

K bodu 1
Zasadnutie OcZ otvoril starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov OcZ.
Následne oboznámil poslancov OcZ s programom zasadnutia a uviedol zmenu v programe,
pracovné cesty starostu obce podľa denníka jázd nebudú od 03.03.2017 – 31.01.2018 ale od
01.08.2017 – 31.01.2018. O zmene programu dal hlasovať. Za zmenu programu hlasovali všetci
poslancu OcZ.
OcZ schválilo:
Návrhovú komisiu v zložení:

- Mgr,. Slávka Škutková
- Mgr. Emília Zarembová
- František Barna

Overovatelia zápisnice:

- Mgr. Veronika Žírová
- Ing. Jozef Širgeľ

Zapisovateľka:

- Adela Demčáková

K bodu 2
Starosta obce informoval OcZ o správe Ústrednej inventarizačnej komisie za rok
2017, uviedol, že správu vyhotovuje pani Vozárová každý rok, a objektmi inventarizácie sú
dom športovcov, OcÚ, dom smútku, ŠA, múzeum a TIC. Členmi inventarizačnej komisie za
rok 2017 boli – Anton Barna, Adela Demčáková a Viera Vozárová. Starosta obce uviedol, že
s výsledkami súhlasí a dal hlasovať aby OcZ vzalo na vedomie správu Ústrednej
inventarizačnej komisie :
- za 6 poslancov,
- proti: 0,
- zdržali sa: 0.
K bodu 3
Starosta obce informoval OcZ o Správe o činnosti múzea a HNCH. Správa bola
poslancom k nahliadnutiu a obsahovala správu aktivít, činností a štatistiky. Zároveň
informoval poslancov o plánovaných aktivitách múzea – 1. mája – otvorenie výstavy spojené
so stavaním mája, VIFI FEST – 2- dňové premietanie filmov v múzeu pre verejnosť.

Správu o činnosti múzea a HNCH vzalo na vedomie 6 poslancov.
K bodu 4
Správu komisie hlavného kontrolóra po hospodárení s finančnými prostriedkami obce
k 31.12.2017 predniesol Ing. Jozef Širgeľ.
Správu schválilo 6 poslancov
- Proti : 0
- Zdržali sa : 0
K bodu 5
Starosta obce informoval OcZ VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1
Územného plánu Zemplínske Hámre a následne dal hlasovať o schválení :
- Za : 6
- Proti : 0
- Zdržali sa : 0
K bodu 6
Ďalším bodom bolo informovať poslancov o VZN o vyhradenie miest a určení
podmienok na umiestňovanie plagátov na voľby. Starosta uviedol, že štát chce regulovať, aby
sa plagáty nevylepovali po stĺpoch a na iných miestach, len na miesta im vyhradené.
Hlasovanie o schválení VZN č. 2 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie
plagátov na voľby schválilo 6 poslancov.
- Proti : 0
- Zdržali sa : 0
K bodu 7
Vysporiadanie prístupovej cesty pri penzióne Kvetka. Žiadosť podal pán Marcel
Zaremba, ktorý uviedol, že plot osadený je osadený ďalej ako je hranica ich pozemku
a navrhol riešenie, že to čo je prihradené ostalo im a takú istú výmeru dajú zo svojho
pozemku za domom. Pán Zaremba musí dodať geometrický plán a zámer sa bude
prerokovávať na ďalšom zasadnutí OcZ.
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce prípravou zámeru prevodu za podmienky, že sa
geometrický plán doloží.
- Za : 6
- Proti : 0
- Zdržali sa : 0
K bodu 8
Starosta obce informoval poslancov OcZ o žiadosti Gréckokatolíckej charity
o dotáciu, ktorú charita žiada na nášho občana Patrika Matoša. Patrik Matoš navštevuje denný
stacionár a financie by boli použité na prevádzkové náklady. Dotácia bola vo výške 675,00 €
Hlasovanie prebehlo naslednovne :
- Za schválenie dotácie hlasovalo 6 poslancov
- Proti : 0
- Zdržali sa : 0

K bodu 9
Starosta obce informoval poslancov OcZ o žiadosti o dotáciu pre Základnú organizáciu
slovenského zväzu včelárov obce Zemplínske Hámre v celkovej výške 500,00 € a otvoril
rozpravu.
- Poslankyňa Mgr. Zarembová uviedla, že očakávala od zväzu viac aktivít minulého
roku.
Poslanci rozhodli o úprave požadovanej sumy na 300,00 €.
- Za poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 300,00 € hlasovalo 6 poslancov
- Proti : 0
- Zdržalo sa : 0
K bodu 10
Starosta obce informoval poslancov OcZ že náš občan Jakub Max, doložil všetky
potrebné doklady a má záujem o 1 – izbový byt v bytovom dome. Starosta obce dal hlasovať
o schválení na obsadenie bytového domu.
- Za : 6
- Proti : 0
- Zdržalo sa : 0

K bodu 10

-

-

-

-

-

Starosta obce informoval poslancov o prehľade udalostí v obci :
Firma REKOS po zimnej odstávke začala stavebné práce na chodníkov. Uviedol, že
v uličke pri p. Drančákovi steká veľa vody, ktorá sa vylieva na cestu. Rozhodlo sa, že
po celej dĺžke cesty bude umiestnený žľab. Pri p. Kurillovi treba vyriešit vyústenie
vody, a tak bude urobená zberná šachta, ktorá sa zasype. Do konca mája na základe
zmluvy budú chodníky dokončené. Na ulici pri p. Piptovi je zalomená rúra, bude treba
rozkopať cestu a opraviť to. Realizovať to bude firma REKOS.
Pripravuje sa žiadosť na Environmentálny fond na protipovodňové opatrenia.
Na ceste od p. Gureckej po p. Pľutu je cesta nerovná a nachádza sa tam veľa jám.
Obec zakúpila produkt BOHEMIX, je to látka, ktorá pomôže jamy na cestách
vyrovnať.
Plánuje sa úprava cesty v Barnovej rike. Ak prejde projekt, cesta sa vyfrézuje, uloží sa
spevňujúca mreža a vyasfaltuje sa. Starosta obce diskutoval s p. Rakom, ak sa cesta
upraví, autá vojenských lesov budú chodiť po koľajke, ktorá končí v kameňolome.
Starosta obce informoval o projekte INTEREG – vláčik, ktorý bude premávať
z kameňolomu na Sninské rybníky – obec ešte stále čaká na vyjadrenie.
Ing. Matúš Brečka pripravuje žiadosť na dotáciu na športovú výbavu.
Žiadosť o dotáciu na požiarnu zbrojnicu neprešla, zapojíme sa do ďalšej.
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že sa obec zapojila do výzvy na obecné
kompostovisko. Obecné kompostovisko sa bude nachádzať na parcele 1205 –
vlastníctvo urbariátu. Bude slúžiť na biologické rozloženie komunálneho odpadu –
listy, tráva atď. Okrem nákladov na výstavbu kompostoviska budú oprávnené náklady
aj na komunálnu techniku – nový traktor, nakladač, mulčovač, drvička a čerpadlo,
ktoré budú slúžiť na úpravy a opravy verejných priestranstiev.
Poslanec F. Barna upozornil starostu na dezolátny stav autobusovej zastávky v smere
SV – Z.H., starosta uviedol, že sa v danej veci bude informovať.

-

-

Na základe žiadosti p. Kislíka o sprístupnenie informácii týkajúcich sa predloženia
faktúr od roku 1999 -2018, starosta obce informoval poslancov OcZ, že faktúry ktoré
nie sú v štátnom archíve sa mu predložia.
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že p. Didič bude rekonštruovať WC
a chodbu pri sále na OcÚ na základe vlastnej iniciatívy.

Poslanci OcZ schválili uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1/2018 – 13/2018.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí OcZ.

Overovatelia zápisnice:

..........................................
Mgr. Veronika Žírová

..........................................
Ing. Jozef Širgeľ

