ZÁPISNICA
č. 3/20018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 09. 08. 2018

Miesto konania:
Prítomní:
Program:
Čas konania:

zasadačka obecného úradu
podľa prezenčnej listiny
podľa pozvánky
16.00 hod. – 18.30 hod.

K bodu 1
Zasadnutie OcZ otvoril starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov a hosťa–
p. Jána Lišaníka.
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s programom rokovania. Navrhol, aby za bod č. 1
programu rokovania OcZ bol zaradený bod „Vystúpenie p. Jána Lišaníka“ a v bode „Rôzne“,
aby bola zaradená na rokovanie Žiadosť o súčinnosť pri budovaní vodovodných prípojok
a prerokovanie schválenia, resp. neschválenie Zámennej zmluvy z dôvodu hodného
osobitného zreteľa medzi obcou Zemplínske Hámre a Ing. Marcelom Zarembom, na základe
zámeru schváleného OcZ Zemplínske Hámre uznesením č. 22/2018.
O zmene programu rokovania OcZ dal starosta obce hlasovať. Hlasovanie prebehlo s týmto
výsledkom:
-

za schválenie programu rokovania OcZ hlasovali 4 poslanci, proti 0 , zdržali sa 0.

Následne poslanci OcZ schválili:
Návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Jarmila Brečková
František Barna
Mgr. Emília Zarembová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jaroslav Zaremba

Zapisovateľka:

Viera Vozárová

K bodu 2
Pán Lišaník uviedol, že dňa 6. 6. 2018 predkladal žiadosť o odkúpenie parcely CKN 1005.
Ako dôvod odkúpenia obecnej parcely uviedol, že táto parcela nie je využívaná už niekoľko
rokov, schádza sa tam mládež, ktorá robí hurhaj, roztržky a neporiadok a on je nútený tento
neporiadok upratať. Zároveň uviedol, že má záujem aj o odkúpenie parcely CKN 1004, ktorá
je za potokom. Uviedol, že je vlastníkom parcely CKN 44/1 a parcelu CKN 1005 (po
odkúpení) a parcelu CKN 44/1 by si v budúcnosti mohol oplotiť ako celok.
Starosta obce sa poďakoval p. Lišníkovi za vystúpenie a požiadal poslancov OcZ, aby sa
k žiadosti p. Lišaníka vyjadrili:
- poslankyňa Ing. Jarmila Brečková vzniesla dotaz, či p. Jozef Hudák ma postavený
most cez potok na parcelu CKN 46, na ktorej má rozostavený rodinný dom. Starosta
obce odpovedal, že cez potok je postavený most.

-

-

poslanec František Barna uviedol, že ak p. Lišaník má záujem aj o dokúpenie parcely
č. 1004, je potrebné zistiť, či p. Vincent Brečka, ktorý je vlastníkom parcely CKN 46,
má prístup na túto parcelu, pretože z dvora tento prístup nemá. Pripomienku p. Barnu
podporila aj poslankyňa Mgr. Emília Zarembová,
starosta obce sa vyjadril, že parcela CKN 1005 nie je využívaná a dokonca ju nateraz
nevyužívajú ani vojenské lesy,
poslanec Ing. Jaroslav Zaremba po kontrole katastrálnej mapy uviedol, že vlastníkmi
parcely č. 44/1 sú Onderčinová Anna, Parihuzičová Monika, Vozárová Ružena, Barna
Matej a Cenknerová Ľudmila v podiele 1/10 a p. Ján Lišaník je vlastníkom v podiele
1/2 celkovej výmery parcely. Na základe tejto skutočnosti poslanci OcZ rozhodnutie
o schválení, resp. neschválení Žiadosti o odkúpenie parcely č. 1004 a 1005 a z dôvodu
nízkeho počtu poslancov na rokovaní OcZ preložili túto žiadosť na rokovanie
budúceho zastupiteľstva.
Poslanci Ocz vystúpenie p. Jána Lišaníka vzali na vedomie.

K bodu 3
Starosta obce uviedol,že:
- v roku 2019 bude už 10 rokov, čo bol sprevádzkovaný a daný do užívania športový
areál vrátene bazénov, a preto je potrebné zrekonštruovať, resp. vymeniť niektoré
komponenty pri bazénoch ako je odlievka, žľaby, postupne odchádzajú filtrové
mechanizmy ...
- Dňa 5. 7. 2018 sa uskutočnil výstup na Vihorlat a k realizácií úspešnej akcie prispela
aj obec Belá nad Cirochou. Starosta obce sa poďakoval za celkovú organizáciu tejto
akcie.
- Dňa 7. 7. 2018 sa uskutočnila akcia „35. výročie vzniku TJ Vihorlat Zemplínske
Hámre. Pri tejto príležitosti bolo usporiadané športové popoludnie, na ktorom sa
zúčastnili naši žiaci, legionári a hostia z Dlhého nad Cirochou a legionári zo Sniny.
V závere sa odovzdali ocenenia za činnosť v TJ.
- Dňa 8. 7. 2018 sa uskutočnila akcia „Deň obce“.
- Firma Rekos a. s. pokračuje v prácach po výstavbe chodníka, t. j. penetruje priestor
medzi cestou a chodníkom a ten sa následne bude asfaltovať. Asfalt sa použije aj na
úpravu cesty pri p. Pľutovi, ul. Nad Gichtou a pri p. Demjanovi, ul. Jozefa Rholla.
- Starosta obce uviedol, že bol schválený projekt „Protipovodňové opatrenia v obci
a tento projekt by mal byť ukončený do konca septembra 2018, obci bola poskytnutá
dotácia z ÚV SR na športové vybavenie a bola podpísaná aj zmluva, na základe ktorej
bude obci poskytnutá dotácia z PSK Prešov.
- Starosta obce skonštatoval, že sú pripravené podklady pre územné rozhodnutie na
vodu a kanál v lokalite pri cintoríne a čaká sa už iba na projekt, ktorý by mal byť
hotový do konca augusta 2018.
- Pri realizácií, resp. výstavbe mosta na Polianku je potrebné riešiť aj cestu. Starosta
obce uviedol, že výstavba cesty na Polianku je investícia, ktorej musí predchádzať
rokovanie v obecnom zastupiteľstve.
- V dohľadnej dobe je potrebné zrevitalizovať aj detské ihrisko v objekte ZŠ s MŠ.
Starosta obce informoval poslancov OcZ o tom, že na ďalšom zasadnutí OcZ by už
mala byť pripravená cenová ponuka na revitalizáciu detského ihriska. Zároveň starosta
obce uviedol, že by bolo vhodné umiestniť aj 3 - 4 fitnes stroje pri multifunkčnom
ihrisku.
V mesiaci január- február 2019 by mala byť zverejnená výzva na rekonštrukciu ciest
v obci. Obec sa do tejto výzvy zapojí a v závislosti od podmienok vo zverejnenej
výzve by sa zrekonštruovali miestne komunikácie v obci.

V priebehu mesiaca júl a august obec zabezpečuje obnovu (natierajú sa farbou)
informačných tabúľ, autobusových zastávok, zvonice, lávky cez potok.
V závere starosta obce informoval poslancom o tom, že projekt „Karpatské koľajky“
nebol schválený.
Prehľad aktuálnych udalostí na obci od ostatného zasadnutia Ocz poslanci vzali na vedomie.
K bodu 4
Správu komisie hlavného kontrolóra obce č. 2/2018 o hospodárení s finančnými
prostriedkami obce k 30. 06. 2018 predniesol starosta obce. Starosta obce otvoril k tomuto
bodu rozpravu. Poslanci k predmetnej správe nevzniesli žiadne návrhy ani pripomienky.
Starosta dal o schválení Správy komisie hlavného kontrolóra obce č. 2/2018 o hospodárení
s finančnými prostriedkami obce k 30.6. 2018 hlasovať. Hlasovanie prebehlo s týmto
výsledkom:
- za schválenie Správy komisie hlavného kontrolóra obce č. 2/2018 o hospodárení
s finančnými prostriedkami obce k 30. 06. 2018 hlasovali 4 poslanci,
- proti: 0, zdržali sa: 0.
K bodu 5
Poslanci OcZ prerokovali smernicu č. 1/2018 o verejnom obstarávaní pre postup zadávania
zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 177 ZVO. Starosta obce otvoril k tomuto bodu
rozpravu:
- poslanec Ing. Jaroslav Zaremba vzniesol dotaz, či súri schválenie tejto smernice na
tomto zasadnutí OcZ z dôvodu, že zasadnutia OcZ sa zúčastnilo málo poslancov.
- Starosta obce uviedol, že je to pre obec dôležité aj z toho dôvodu, že od poslednej
úpravy v r. 2011 prebehlo veľmi veľa legislatívnych zmien a návrh smernice bol
zaslaný každému v dostatočnom časovom predstihu.
Starosta obce dal o schválení Smernice č. 1/2018 o verejnom obstarávaní ... hlasovať.
Hlasovanie prebehlo s týmto výsledkom:
- za schválenie Smernice č. 1/2018 o verejnom obstarávaní pre postup zadávania
zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 177 ZVO hlasovali 4 poslanci,
- proti: 0, zdržali sa 0.
K bodu 6
Poslanci OcZ prerokovali určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 -2022.
Starosta obce otvoril k tomuto bodu rozpravu:
- poslanec Ing. Jaroslav Zaremba navrhol, aby pre volebné obdobie 2018 -2022
pracovalo v obecnom zastupiteľstve 9 poslancov.
Starosta obce dal o určení počtu poslancov v počte 7 hlasovať. Hlasovanie prebehlo s týmto
výsledkom:
- za schválenie počtu poslancov 7 pre volebné obdobie 2018 - 2022 hlasovali
3 poslanci: Ing. Jarmila Brečková, František Barna a Mgr. Emília Zarembová,
proti: 1 - Ing. Jaroslav Zaremba, zdržali sa: 0,
- za chválenie počtu poslancov 9 pre volebné obdobie 2018 -2022 hlasoval jeden
poslanec – Ing. Jaroslav Zaremba,
proti 3 poslanci - Ing. Jarmila Brečková, František Barna a Mgr. Emília Zarembová,
zdržali sa: 0.
Poslanci OcZ prerokovali určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Zemplínske Hámre
na celé nasledujúce obdobie 2018 – 2022, v súlade s § 11 ods. 4, písm. i) zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - rozsah 1,0 (plný úväzok).

Starosta obce dal o schválení určenia rozsahu výkonu funkcie starostu obce Zemplínske
Hámre na obdobie 2018 – 2022 ... hlasovať. Hlasovanie prebehlo s týmto výsledkom:
- za schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Zemplínske Hámre na celé
nasledujúce obdobie 2018 – 2022, v súlade s § 11 ods. 4, písm. i) zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - rozsah 1,0 (plný
úväzok) hlasovali 4 poslanci, proti 0, zdržali sa: 0.
K bodu 7
Poslanci OcZ prerokovali Žiadosť o zriadenie vecného bremena spoločnosti GAMAD,
s r. o. pre stavbu „STL distribučný plynovod a pripojovaní plynovod“ na pozemku parc.
č. C KN 1175 a C KN 1180/5, k. ú. Zemplínske Hámre, ktoré sú zapísané na LV č. 1789.
Starosta obce dal o schválení Žiadosti o zriadenie vecného bremena ... hlasovať. Hlasovanie
prebehlo s týmto výsledkom:
- za schválenie Žiadosti o zriadenie vecného bremena spoločnosti GAMAD,
s r. o. pre stavbu „STL distribučný plynovod a pripojovaní plynovod“ na pozemku
parc. č. C KN 1175 a C KN 1180/5, k. ú. Zemplínske Hámre, ktoré sú zapísané na LV
č. 1789, hlasovali 4 poslanci, proti : 0, zdržali sa 0.
K bodu 8
a) Poslanci OcZ prerokovali Žiadosť o súčinnosť pri budovaní vodovodných prípojok
v lokalite IBV Ortáše. Starosta obce otvoril k tomuto bodu rozpravu:
- Starosta obce uviedol, že pred umiestnením vodovodných prípojok musí prebehnúť
územné konanie, stavebné konanie a následne bude potrebné investovať, resp.
vybudovať prístupovú cestu a umožniť výstavbu aj ďalších inžinierskych sietí
- Poslanec Ing. Jaroslav Zaremba uviedol, že je za individuálnu bytovú výstavbu (ďalej
len IBV) v obci, ale je proti tomu, aby sa obec podieľala na všetkých nákladoch, ktoré
s individuálnou bytovou výstavbou súvisia. Súhlasí s tým, aby sa vytvorila skupina
vlastníkov pozemkov v tejto lokalite tak, ako je to napr. v Snine – rekreačná oblasť
Rybníky a aby táto skupina vlastníkov znášala náklady, ktoré súvisia so začatím IBV,
aby v konečnom dôsledku ďalší záujemcovia o výstavbu v tejto oblasti netlačili obec
k tomu aby uhrádzala náklady spojené s IBV, ako sú vodovodné, elektrické prípojky
atď. V prípade, ak by obec odsúhlasila túto žiadosť vlastníkov pozemkov v lokalite
IBV Ortáše, spustila by „lavínu“ požiadaviek ostatných vlastníkov pozemkov s tým,
že obec súhlasila s úhradou nákladov vlastníkom pozemkov uvedených v tejto
žiadosti, tak nech to obec povolí aj ostatným vlastníkom, ktorí by v budúcnosti mali
záujem o IBV v lokalite Ortáše, ale aj v ostatných lokalitách, ktoré boli pozemkovými
úpravami určené k IBV v obci.
- poslanci OcZ rozhodli nehlasovať a presunúť tento bod na ďalšie rokovanie OcZ
b) Poslanci OcZ prerokovali Zámennú zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
medzi obcou Zemplínske Hámre a Ing. Marcelom Zarembom, na základe zámeru
schváleného OcZ Zemplínske Hámre uznesením č. 22/2018 z dôvodu vysporiadania
obecnej prístupovej cesty pri penzióne Kvetka podľa reálneho stavu. Starosta obce dal
o schválení Zámennej zmluvy... hlasovať. Hlasovanie prebehlo s týmto výsledkom:
- za schválenie Zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi obcou
Zemplínske Hámre a Ing. Marcelom Zarembom, na základe zámeru schváleného OcZ
Zemplínske Hámre uznesením č. 22/2018 z dôvodu vysporiadania obecnej prístupovej
cesty pri penzióne Kvetka podľa reálneho stavu hlasovali 4 poslanci, proti 0,
zdržali sa 0.
Po prerokovaní týchto dvoch bodov dal starosta obce priestor k interpeláciám poslancov OcZ:

-

-

-

Ing. Jarmila Brečková mala pripomienku k vyústenie žľabov do potoka pri športovom
areáli, ktoré sú podľa jej názoru uložené do kopca. Starosta obce odpovedal, že žľaby
pri bazénoch sú zatiaľ v úrovni cesty, predpokladá sa, že nový asfalt bude nad úrovňou
žľabov, technicky to funguje a žľaby zachytávajú a odvádzajú vodu.
Ing. Jarmila Brečková sa kriticky vyjadrila k správaniu pána harmonikára počas Dňa
obce. Tlmočila sťažnosti dievčat, že „harmonikár to zase pokazil“. S pripomienkou
Ing. Brečkovej súhlasil aj starosta obce a uviedol, že je potrebné riešiť túto otázku
v dohľadnej dobe.
Ing. Jarmila Brečková tlmočila sťažnosť obyvateľov obce na rušenie kultúrneho
programu počas Dňa obce, ktoré bolo rušené pomerne hlasnou reprodukovanou
hudbou zo zariadení, ktorého majiteľom je p. Ivo Mika a ktoré má v prenájme p.
Mária Žírová. Starosta obce uviedol, že dohľadne na to, aby reprodukovaná hudba
z Domu športovcov v budúcnosti nerušila návštevníkov kultúrneho programu

Poslanci OcZ schválili uznesenia obecného zastupiteľstva č. 23/2018 až 29/2018.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí OcZ.

Overovatelia zápisnice:

........................................
Ing. Jaroslav Zaremba

..........................................
JUDr. Rastislav Zaremba

