ZÁPISNICA
č. 1/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 22. 03. 2019

Miesto konania:
Prítomní:

Program:
Čas konania:

zasadačka obecného úradu
Ing. Ján Kepič, Mgr. Slávka Škutková, Ing. Jozef Širgeľ ml.,
Mgr. Emília Zarembová, Ľuboš Kislík,
Viera Vozárová
podľa pozvánky
16.00 hod. – 19.45 hod.

K bodu 1
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorí privítal
prítomných poslancov OcZ.
Následne poslanci OcZ Mgr. S. Škutková, Mgr. E. Zarembová, Ing. J. Širgeľ ml. a Ľ. Kislík
schválili:
Návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Emília Zarembová
Ing. Jaroslav Zaremba
Ľuboš Kislík

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Slávka Škutková
Ing. Jozef Širgeľ ml.

Zapisovateľka:

Viera Vozárová

K bodu 2
Starosta obce uviedol, že bol novelizovaný zákon o obecnom zriadení, z ktorého vyplýva
povinnosť zverejniť program rokovania OcZ na úradnej tabuli najneskôr 3 dni vopred a tento
program je nemenný. V prípade, že poslanci OcZ už na samotnom zasadnutí OcZ predložený
program rokovania neschvália a navrhnú úpravy programu, nový program rokovania OcZ
musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov OcZ.
Poslanec Ing. J. Širgeľ ml. vzniesol pripomienku, že ak je program rokovania OcZ
nemenný, aby bol poslancom zasielaný v dostatočnom časovom predstihu, aby sa k nemu
mohli vyjadriť- dať návrh na doplnenie ďalších bodov programu rokovania resp. dať návrh na
vypustenie bodov z rokovania OcZ. Následne dal starosta obce o schválení programu
rokovania hladovať. Hlasovanie prebehlo s týmto výsledkom:
- za schválenie programu rokovania OcZ hlasovali 4 poslanci: Mgr. S. Škutková, Mgr.
E. Zarembová, Ing. J. Širgeľ ml., Ľ. Kislík,
- proti: 0,
- zdržali sa: 0.
K bodu 3
Ing. Jaroslav Zaremba a Mgr. Veronika Žírová boli v komunálnych voľbách, ktoré sa
konali dňa 10. 11. 2018, zvolení za poslancov OcZ, zložili zákonom predpísaný sľub.
Následne im starosta obce odovzdal osvedčenia o zvolení.

K bodu 4
Starosta obce navrhol, aby predsedom komisie pre výstavbu a rozvoj bol Ing. Jaroslav
Zaremba. Zároveň dal o tomto návrhu hlasovať:
- za schválenie predsedu komisie pre výstavbu a rozvoj Ing. Jaroslava Zarembu
hlasovalo 6 poslancov – Mgr. S. Škutková, Mgr. E. Zarembová, Ing. J. Širgeľ ml., Ľ.
Kislík, Ing. J. Zaremba a Mgr. V. Žírová,
- proti: 0
- zdržali sa: 0.
Ing. Jaroslav Zaremba navrhol, aby členmi komisie pre výstavbu a rozvoj boli Ambróz Žír
a Lukáš Kepič. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať:
- za schválenie členov komisie pre výstavbu a rozvoj hlasovalo 6 poslancov: Mgr.
S. Škutková, Mgr. E. Zarembová, Ing. J. Širgeľ ml., Ľ. Kislík, Ing. J. Zaremba a Mgr.
V. Žírová,
- proti: 0
- zdržali sa: 0.
Zároveň bola komisia pre verejný poriadok na návrh starostu obce doplnená a ďalšieho člena,
a to Ing. Peter Brečka. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. Hlasovanie prebehlo
s týmto výsledkom:
- za schválenie Ing. Petra Brečku – člena komisie pre verejný poriadok hlasovalo 6
poslancov: Mgr. S. Škutková, Mgr. E. Zarembová, Ing. J. Širgeľ ml., Ľ. Kislík,
Ing. J. Zaremba a Mgr. V. Žírová,
- proti: 0
- zdržali sa: 0.
Starosta obce zároveň tlmočil slová Ing. P. Brečku a uviedol, že Ing. Peter Brečka sa
dobrovoľne vzdáva odmeny poslanca OcZ počas celého volebného obdobia.
Starosta obce zároveň poprosil predsedov jednotlivých komisií, aby na najbližšom zasadnutí
OcZ predložili na schválenie plány činnosti.
K bodu 5
Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za rok 2017/2018 predniesol Mgr. M.
Kuľha, riaditeľ ZŠ s MŠ.
Starosta obce otvoril k tomuto bodu rozpravu:
- poslankyňa Mgr. S. Škutková k šetreniu finančných prostriedkov vo výške cca
5.000,00 Eur vzniesla dotaz, ako sa dá v dnešnej zložitej finančnej situácií ušetriť
pomerne vysoká finančná čiastka. Riaditeľ školy odpovedal, že je to prevažne
z tovarov a služieb – položka 630, boli prehodnotené nadčasy pracovníkov, ZŠ s MŠ
usporiadala burzu...
- poslankyňa Mgr. V. Žírová reagovala na to, že 9. ročník ZŠ s MŠ ukončilo 15 žiakov
a následkom toho, či bude resp. nebude ohrozená zamestnanosť v ZŠ. Riaditeľ školy
uviedol, že do budúcnosti sa pristúpi ku kráteniu úväzkov, aby sa udržala
zamestnanosť a momentálne má ZŠ 2-3 pracovníkov, ktorí majú cca 3 roky pred
odchodom do dôchodku, takže táto situácia by sa postupom času mala stabilizovať.
- Poslanec Ing. J. Širgeľ ml. poznamenal, že ak je niekto zo zamestnancov taký, ktorý
má možnosť nájsť si nové zamestnanie, aby odišiel už teraz a tým nebude trpieť
zostávajúcich 10-12 zamestnancov v ZŠ.
Riaditeľ ZŠ s MŠ poďakoval starostovi a poslancom OcZ za maximálnu aj finančnú podporu
ZŠ s MŠ a zároveň pozval prítomných na Deň otvorených dverí ZŠ s MŠ, ktorý sa bude
konať 23. 03. 2019 v priestoroch ZŠ.

-

Poslanci OcZ vzali prednesenú správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za
rok 2017/2018 na vedomie v počte 6 poslancov: Mgr. S. Škutková, Mgr. E.
Zarembová, Ing. J. Širgeľ ml., Ľ. Kislík, Ing. J. Zaremba a Mgr. V. Žírová.

K bodu 6
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s podmienkami výberového konania na funkciu
hlavného kontrolóra obce. Následne otvoril k tomuto bodu rozpravu:
- Poslanec Ing. J. Širgeľ ml. navrhol, aby do podmienok bolo doplnené minimálne
stredoškolské vzdelanie s ekonomickým zameraním,
- Poslanec Ing. J. Zaremba uviedol, že stredoškolské vzdelanie s ekonomickým
zameraním áno, ale ak by bol záujemca s vysokoškolským vzdelaním, to môže byť aj
iného zamerania a uviedol príklad, že aj z krajčírky, ktorá prešla rekvalifikačným
kurzom a neskôr si doplnila napr. vysokoškolské vzdelanie, môže byť dobrá
ekonómka. Zároveň poznamenal, že počas trvania pracovného pomeru môže obec
vyslať hlavného kontrolóra na školenia, ktoré sa budú týkať jeho činnosti.
Poslanci OcZ sa zhodli na podmienke stredoškolského vzdelania s ekonomickým
zameraním, ideálne by bolo vysokoškolské vzdelanie s praxou v odbore 3 roky.
Poslanci OcZ vzali na vedomie vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra obce v počte 6: Mgr. S. Škutková, Mgr. E. Zarembová, Ing. J. Širgeľ ml.,
Ľ. Kislík, Ing. J. Zaremba a Mgr. V. Žírová.
K bodu 7
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ so žiadosťou o poskytnutie dotácie na akciu
Máčanka 2019 vo výške 3 000,00 Eur. Táto finančná čiastka zahŕňa účasť remeselníkov
z našej obce na tejto akcii a v nedeľu dostane priestor na vystúpenie aj ženská spevácka
skupina Hámorčanka. Starosta obce otvoril k tomuto bodu rozpravu:
- Poslanec Ing. J. Širgeľ ml. uviedol, že obec má spracované VZN o poskytovaní
dotácie z rozpočtu obce, táto žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti a mala by byť
vopred prerokovaná finančnou komisiou.
- Poslanec Ing. J. Zaremba uviedol, že súhlasí s tým, aby žiadosť o poskytnutie dotácie
bola prerokovaná finančnou komisiou, je aj zástancom takejto akcie, ale manažér
Máčanky 2019 by si mal urobiť prehľad o tom, ktorá obec na prepočet obyvateľov
poskytuje dotáciu a v akej výške, pretože je to veľký nepomer. Uviedol, že obec môže
poskytnúť dotáciu vo výške 3 000,00 Eur, ale na strane druhej nech nerešpektuje
obchádzku, ktorá obmedzuje obyvateľov našej obce. Zo strany organizátorov
Máčanky 2019 je to veľmi neprofesionálny prístup. Ďalej uviedol, že OcZ
schvaľovalo poskytnutie finančného príspevku pre NsP s. r. o. Snina na zakúpenie
CT prístroja vo výške 1,00 Eur na obyvateľa, kde je všeobecný prospech pre
obyvateľov našej obce, ktorý sa nedá porovnať s touto akciou.
- Starosta obce uviedol, že tento rok sa zainvestovalo do ZŠ s MŠ, obec čaká investícia,
ktorá je spojená s napojením domov v lokalite za cintorínom smer Snina, s
rekonštrukciou bazénu v športovom areáli, s opravou ciest.
- Poslankyňa Mgr. V. Žírová súhlasila so stanoviskom starostu obce a uviedla, že je
potrebné riadiť sa VZN o poskytovaní dotácií.
Starosta obec dal o žiadosti s poskytnutím dotácie vo výške 3 000,00 Eur na akciu Máčanka
2019 hlasovať. Hlasovanie prebehlo s týmto výsledkom:
- za schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie hlasovalo 0 poslancov,
- proti 6 poslanci: Mgr. S. Škutková, Mgr. E. Zarembová, Ing. J. Širgeľ ml.,
Ľ. Kislík, Ing. J. Zaremba a Mgr. V. Žírová,

-

zdržali sa: 0.

K bodu 8
Poslanci OcZ prerokovali Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C KN 1180/3 firmou
ZEHEX s. r. o.
Starosta obce uviedol, že zo žiadosti o odkúpenie pozemku vôbec nie je jasný zámer firmy.
Zároveň uviedol, že prevádzka kameňolomu by mala byť ukončená v priebehu pár rokov,
tieto priestory bude potrebné zrevitalizovať a tieto priestory by mali mať turistické využitie.
Je presvedčený, že priemyselná prevádzka zanikne a aj terajším vlastníkom pozemkov bude
potrebné navrhnúť výmenu, resp. inú vhodnú alternatívu. Následne starosta obce otvoril
k tomuto bodu rozpravu:
- poslanec Ing. J. Zaremba konštatoval, že existuje komisia pri OcZ, ktorá v najbližšom
období predloží plán činnosti komisie a súčasťou predloženého plánu bude aj
stanovisko komisie, ktoré navrhne, čo sa odsúhlasí resp. neodsúhlasí v jednotlivých
lokalitách obce, aby to v konečnom dôsledku nezostávalo na rozhodnutí poslancov
OcZ. Je proti tomu, aby sa rozpredávali obecné pozemky, preto že obec už toho veľa
nevlastní a súhlasí, aby v lokalite kameňolomu vzniklo niečo väčšie zamerané na
turistický ruch v obci.
- Starosta obce súhlasil s tým, aby sa obecný majetok neodpredával a zároveň uviedol,
že k odpredávaniu obecného majetku sa menila legislatíva v tom, že musí byť
vypracovaný znalecký posudok aj s určením trhovej ceny a niečo také, že sa odsúhlasí
predaj pozemku za symbolickú sumu už neexistuje.
- Poslankyňa Mgr. V. Žírová je toho názoru, že prevláda všeobecný názor medzi
poslancami OcZ na to, aby sa obený majetok neodpredával, súhlasí s tým, aby bol
celý proces odpredávania obecného majetku zachovaný a aká to má byť prerokované
komisiou pre výstavbu a rozvoj, nie je proti.
- Poslankyňa Mgr. S. Škutková súhlasí s vyjadrením Ing. J. Zarembu a Mgr. V. Žírovej
a tiž nesúhlasí s odpredávaním obecného majetku.
- Starosta obce uviedol, že sa evidujú všetky žiadosti záujemcom o individuálnu bytovú
výstavbu v obci aj žiadosti o zmenu územného plánu obce a komisiu pre výstavbu
a rozvoj čaká veľa práce.
Starosta obce dal o schválení Žiadosti o odpredaj obecného pozemku C KN 1180/3 firmou
ZEHEX s. r. o. hlasovať. Hlasovanie prebehlo s týmto výsledkom:
- za schválenie Žiadosti o odpredaj obecného pozemku C KN 1180/3 firmou ZEHEX s.
r. o. hlasovalo 0 poslancov,
- proti: 6 poslancov - Mgr. S. Škutková, Mgr. E. Zarembová, Ing. J. Širgeľ ml.,
Ľ. Kislík, Ing. J. Zaremba a Mgr. V. Žírová,
- zdržali sa: 0.
K bodu 9
Poslanci OcZ prerokovali Žiadosť o odkúpenie pozemku č. C KN 2/7 p. Ľubicou
Kislíkovou – LUKI. Starosta obce otvoril k tomuto bodu rozpravu:
- poslankyňa Mgr. V. Žírová vzniesla dotaz, odkiaľ má p. Kislíková informácie, že obci
skončilo monitorovacie obdobie a ako je možné, že vo svojej žiadosti uviedla taký
dôležitý údaj ako je kód projektu. Konštatovala, že sú to veľmi dôležité informácie
a obyčajný človek sa k týmto informáciám jednoducho nemôže dostať.
- Poslankyňa Mgr. S. Škutková uviedla, že existuje niečo také ako je moralný a etický
kódex, ktorý sa týka zachovávania mlčanlivosti zamestnancov na pracovisku a bolo by
vhodné zo strany starostu obce upozorniť práve na tieto skutočnosti zamestnancov
obce.

S vyjadrením Mgr. V. Žírovej a Mgr. S. Škutkovej súhlasila aj poslankyňa Mgr. E.
Zarembová.
Starosta obce dal o schválení Žiadosti o odpredaj obecného pozemku C KN 2/7 p. Ľubicou
Kislíkovou - LUKI hlasovať. Hlasovanie prebehlo s týmto výsledkom:
- za schválenie Žiadosti o odpredaj obecného pozemku C 2/7 p. Ľubicou Kislíkovou LUKI hlasovalo 0 poslancov,
- proti: 6 poslancov - Mgr. S. Škutková, Mgr. E. Zarembová, Ing. J. Širgeľ ml.,
Ľ. Kislík, Ing. J. Zaremba a Mgr. V. Žírová,
- zdržali sa: 0.
K bodu 10
Pred samotným prerokovaním tohto bodu sa na rokovanie OcZ dostavil p. Ján Lišaník,
ktorý uviedol, že už mal záujem o odkúpenie obecných pozemkov c KN 1004 a 1005, lebo
tieto bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý má vo vlastníctve a teraz si žiadosť
o odkúpenie pozemkov podal aj p. Vincent Brečka. Uviedol, že cesta za jeho rodinným
domom nikdy nebola určená pre nákladné vozidlá a vyťažené drevo z lesa sťahovali kone. Je
proti tomu, aby po tejto ceste prechádzali nákladné automobily, pretože cesta je veľmi úzka
cca 2 – 2,20 m a môžu mu poškodiť kanalizačnú aj plynovú prípojku.
Starosta obce uviedol, že žiadosť si môže podať hoci kto a zároveň varoval aj pred takou
situáciou, aká sa stala dňa 21. 3. 2019, kedy vznikol požiar pri vypaľovaní trávy a zhorelo
motorové vozidlo. Z dôvodu predchádzania živelným pohromám je potrebné, aby boli v obci
zachované aj aké-také prístupové cesty. Starosta obce poprosil aj poslancov OcZ, aby sa
k prerokovanej žiadosti p Lišaníka vyjadrili:
-

-

poslankyňa Mgr. V. Žírová konštatovala, že žiadosť p. Lišaníka už raz bola obecným
zastupiteľstvom prerokovaná a nebola schválená z dôvodu, že je to prístupová cesta do
lesa.
Poslanec Ing. J. Zaremba navrhol, aby v budúcnosti v závislosti od finančných
prostriedkov bola cez potok postavená lávka. Je to dôležité aj z dôvodu bezpečnosti
detí zo školy.

Starosta obce dal o schválení Žiadosti o odpredaj obecného pozemku C KN 1004 a 1005 p.
Vincentom Brečkom hlasovať. Hlasovanie prebehlo s týmto výsledkom:
- za schvávlenie Žiadosti o odpredaj obecného pozemku C KN 1004 a 1005 hlasovalo
0 poslancov,
- proti: 6 poslancov - Mgr. S. Škutková, Mgr. E. Zarembová, Ing. J. Širgeľ ml.,
Ľ. Kislík, Ing. J. Zaremba a Mgr. V. Žírová,
- zdržali sa: 0.
K bodu 11
Poslanci OcZ prerokovali ponuku vydavateľstva CBS o prezentáciu obce v publikácií
s názvom „Snina a okolie z neba“. Starosta obce dal o predloženej ponuke hlasovať:
- Za schválenie ponuky vydavateľstva CBS o prezentáciu obce v publikácií s názvom
„Snina a okolie z neba“ hlasovalo 6 poslancov: Mgr. S. Škutková, Mgr. E.
Zarembová, Ing. J. Širgeľ ml., Ľ. Kislík, Ing. J. Zaremba a Mgr. V. Žírová,
- proti: 0,
- zdržali sa: 0.
K bodu 12

Starosta poslancov OcZ oboznámil s tým, že nepodpísal inventarizáciu majetku za r. 2018
z dôvodu, že po pozemkových úpravách neprebehla úprava parciel, zatiaľ v majetku figurujú
staré čísla parciel a bývalý starosta obce neodovzdal majetok po ukončení funkčného obdobia.
- Poslanec Ing. Zarermba uviedol, že je potrebné požiadať geodetov o rekapituláciu po
pozemkových úpravách v obci.
Na základe tohto návrhu OcZ poveruje starostu obce, aby vstúpil do jednania s realizátormi
pozemkových úprav, či sú to samotní geodeti alebo aj Pozemkový úrad Humenné a na
základe toho, aby sa zosúladila výmera a čísla jednotlivých parciel.
Starosta obce zároveň oboznámil poslancov aj s aktivitami, ktoré boli uskutočnené od
ostatného zasadnutia OcZ, a to, že:
- v obecnom múzeu došlo k personálnej zmene a na miesto kurátora obecného múzea
bude vypísané nové výberové konanie,
- obec od 01. 03. 2019 na základe dohody s UPSvaR Humenné prijala do pracovného
pomeru dve nové pracovníčky, a to Dominiku Brečkovvú na pozíciu pracovníčky TIC
a p. Gabrielu Hujdičovú na pozíciu pracovníka na čistenie a údržbu verejných
priestranstiev,
- v obecnom múzeu sa jeden krát týždenne stretávajú členovia Jednoty dôchodcov Z.
Hámre. Ktorí sa venujú ručným prácam a rôznej tvorbe a počas fašiangových hodov
mali aj stánok s vlastnými výrobkami,
- dva týždne pred Veľkou nocou v nedeľu 7. 4. 2019 sa v priestoroch pred obecným
múzeom uskutoční veľkonočná burza po ukončení svätej omše,
- Hámorská míľa je naplánovaná na 13. 7. 2019, kde budú aj motorkári, ktorí majú zraz
v Ubli a pri tejto príležitosti by navštívili aj našu obec. Po predbežnej dohode s p.
farárom by bola najprv svätá omša v čase okolo 11,00 – 11,30 hod, potom by
nasledovalo posvätenie motoriek a nasledovať by spoločný presun na ihrisko. Odchod
motorkárov z našej obci je naplánovaný medzi 14.00 – 15.00 hod. a o 15.00 hod.
začína oficiálny program. V nedeľu 14. 7. 2019 by sa svätá omša posunula na neskôr
napr. na 10.30 hod. a konala by sa za účasti p. starostu aj poslancov OcZ.
- Prebehla oprava vodného hámra a starosta obce poďakoval p. Mariánovi Zarembovi
za zhotovenie klinov na hámor.
- P. František Demčák, ktorý požiadal obec o prenájom pozemku z dôvodu výstavby
garáže a obecné zastupiteľstvo jeho žiadosť neschválilo, chce osloviť urbariát
o súhlasné stanovisko k výstavbe garáže. Starosta obce uviedol, že komisia pre
výstavbu a rozvoj sa bude musieť k výstavbe v lokalite na ul. Pri ihrisku vyjadriť
a zaujať jasné stanovisko.
- V najbližšom období by malo byť zrealizované čistenie verejných priestranstiev popri
ceste so Sniny a aj pani primátorky Sniny zaujala k tejto problematike kladné
stanovisko.
- Starosta obce uviedol, že úroveň separácie odpadu v obci je veľmi nízka cca 17%
a z toho dôvodu bola obec nútená navýšiť ceny za komunálny odpad domácnostiam.
Avizoval, že ak sa nezvýši úroveň separácie, obec bude nútená aj v budúcom období
zvyšovať poplatky za komunálny odpad.
Starosta obce dal priestor k interpeláciám poslancov OcZ:
- Poslankyňa Mgr. V. Žírová vzniesla dotaz čo s cestou na ihrisko (ul. Záhradná), či sa
plánuje jej oprava, či sa premostia priekopy popri ceste a celá cesta sa rozšíri. Starosta
obce odpovedal, že na túto činnosť sú v rozpočte na rok 2019 naplánované finančné
prostriedky, ktoré by malo obci poskytnúť občianske združenie MAS pod Vihorlatom.

Poslanci OcZ na svojom zasadnutí schválili uznesenia za OcZ č. 2/2019 – 11/2019.
Starosta obce poďakoval poslancom OcZ za účasť na zasadnutí OcZ.

Overovatelia zápisnice:

........................................
Mgr. Slávka Škutková

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

