22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Heľpe

Zápisnica
z 22. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Heľpa
konaného dňa 30. septembra na Obecnom úrade v Heľpe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Čas: 18,07 hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Andrea Bošeľová, Jozef Kukuľa, Milan Málik, Milan Bošeľa,
Neskorší príchod: Prítomnosť/kvórum = 5/3,
Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov.
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Dvadsiatedruhé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Heľpa vo volebnom období
2018 -2022 zvolal a otvoril starosta Obce Heľpa.
K bodu 3: schválenie programu zasadnutia OZ v Heľpe

p. starosta - prečítal návrh programu zasadnutia a vyzval prítomných na podanie doplňujúcich
návrhov.
Návrh programu zasadnutie OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia
Návrh overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Dotácia na nabíjaciu stanicu elektromobilov v obci Heľpa z prostriedkov EÚ
Rozšírenie ČOV o zber a likvidáciu kalov externe dovezených na ČOV
Vybudovanie dažďovej kanalizácie na ul. Krížna, ul. Partizánska a odvodnenie námestia.
Prerokovanie účelného využitia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na údržbu obecných
budov.
Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na samosprávne funkcie obce.
Výmena strešnej krytiny a dobudovanie bleskozvodu na amfiteátri a priľahlých budovách.
Monitorovacia správa obce Heľpa za 1.polrok 2020
Konsolidovaná výročná správa obce Heľpa za konsolidovaný celok za rok 2019
Zmena rozpočtu obce Heľpa v roku 2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020
Rôzne
Interpelácie
Záver

p. starosta - otváram diskusiu k uvedenému návrhu.
p. starosta - zatváram diskusiu, dávam hlasovať.
OZ v Heľpe schvaľuje program zasadnutia.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.480:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0
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Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.

Oravkinová – navrhujem vypustiť bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení, nakoľko tento bod bol
prejednaný na zastupiteľstve v piatok dňa 25.9.2020.
p. starosta – otváram diskusiu.
p. starosta – zatváram diskusiu, dávam hlasovať.
OZ v Heľpe schvaľuje vypustenie bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.481:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.
p. Lilko – navrhujem doplniť bod č. 4 Odpady v obci Heľpa.
p. starosta – otváram diskusiu.
p. starosta – zatváram diskusiu, dávam hlasovať.
OZ v Heľpe schvaľuje bod č. 4 Odpady v obci Heľpa.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.482:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.
K bodu 2: Návrh overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
p. starosta - za overovateľov zápisnice podľa abecedného poradia navrhol poslancov OZ v Heľpe Jána
Kukuľu a Miroslava Lilka, za zapisovateľku Ing. Ľubicu Oravkinovú.
P. starosta – otváram diskusiu.
P. starosta – zatváram diskusiu. Dávam hlasovať.
OZ v Heľpe schvaľuje za overovateľov zápisnice: Jána Kukuľu a Miroslava Lilka, za zapisovateľku Ing.
Ľubicu Oravkinovú.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.483: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.
K bodu 4: Odpady v obci Heľpe.
p. Lilko – dostal som podnet od občana, že máme nesúlad s prevádzkovým poriadkom zberného
dvora a s tým čo máme na stránke. Žiadam toto zosúladiť. V prevádzkovom poriadku zberného dvora
máme uvedené neaktuálne informácie. Je tam poverený pracovník pán Krušinský, informácia, že
zbierame biologicky odpad – toto by som chcel zachovať, keďže máme kompostáreň. Nechcem
prijímať uznesenie.
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V prevádzkovom poriadku sú určené na biologicky odpad – trávu kompostéry, čo je v nesúlade so
stránkou obce. Rozpor je aj §16 vo VZN 5/2018 toto treba aktualizovať, aby sme mohli o tom
hlasovať. Nesedí rozmiestnenie kontajnerov, ktoré máme uvedené v obci, a je tu uvedené, kto má
služby, poprosím o zosúladenie. Chcem, aby občania mali možnosť odovzdávať trávu do
kompostárne, keď už ju máme nech to využívajú aj občania obce.
p. starosta – od 1.1. 2021 sa bude meniť zákon o odpadoch. Pripravujeme zmenu prevádzkového
poriadku. Budeme musieť riešiť aj kuchynský odpad. Riešil som to už s pracovníčkou obce, ktorá je
zodpovedná za túto agendu. Chceme s predsedom komisie životného prostredia riešiť veci, ktoré
z tohto vzídu.
p. Lilko – informácie, ktoré mám od pani Nékyovej dám na samostatné pracovné stretnutie.

K bodu 5: Dotácia na nabíjaciu stanicu elektromobilov v obci Heľpa z prostriedkov EÚ.
p. Ďurčová – návrh uznesenia - OZ v Heľpe schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu v rámci schémy
na dobudovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá, s názvom Výstavba nabíjacej stanice pre
elektromobily v obci Heľpa, kód výzvy 11378/2020-4210-502028, ktoré vyhlásilo Ministerstvo
hospodárstva SR. Projekt je realizovaný žiadateľom Obec Heľpa:
1. zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
2. maximálna výška hodnoty projektu maximálne do výšky 18000,- eur. v zmysle maximálnej
výšky dotácie uvedenej vo výzve.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci v sume maximálne do 900,- eur čo tvorí 5% z predpokladanej celkovej
sumy projektu alebo oprávnených výdavkov. Webové sídlo žiadateľa www.helpa.sk
p. Ďurčová – prečítala dôvodovú správu.
p. Lilko – dávam pozmeňujúci návrh na odloženie na najbližšie OZ, aby sme vyšpecifikovali miesto,
kde bude nabíjacia stanica a do ktorého projektu sa zapojíme keďže tých typov je viacej, ktoré sa
používajú.
P. starosta – otváram diskusiu.
p. p. starosta – zatváram diskusiu a dávam hlasovať.
OZ v Heľpe schvaľuje odloženie bodu programu Dotácia na nabíjaciu stanicu elektromobilov v obci
Heľpa z prostriedkov EÚ na najbližšie OZ.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.484: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.

K bodu 6: Rozšírenie ČOV o zber a likvidáciu kalov externe dovezených na ČOV.
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p. Ďurčová – návrh uznesenia - OZ v Heľpe schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre
rozšírenie ČOV o zber a likvidáciu kalov externe dovezených na ČOV v rozsahu projektovanej
dokumentácie v rátane kontrolného rozpočtu oceneného výkaz výmer oceneného súčasťou
projektovej dokumentácie budú aj vyjadrenia a nariadenia dotknutých orgánov štátnej správy.
Projektová dokumentácia bude slúžiť aj vybaveniu stavebného povolenia.
p. Ďurčová – prečítala dôvodovú správu.
p. starosta – otváram diskusiu.
p. Lilko- som rád že sme sa pohli týmto smerom, že dokážeme toto spraviť vo vlastnej réžii, ale mali
sme viaceré pripomienky k tomuto, na ktoré sme ešte stále nedostali odpovede.
V ponuke z apríla 2020 sme dostali návrh technického riešenia. Môžem ho prečítať?
p. starosta – nech sa páči.
p. Lilko – prečítal návrh technického riešenia.
Vieš pán starosta zistiť cenu fekálneho vozu? Dokiaľ nebudem mať všetky informácie, o ktoré sme ťa
žiadali na pracovnom stretnutí nebudem o tomto uznesení hlasovať.
p. Kukuľa Ján - máme vyjadrenie štátnych orgánov? Niektoré obce kaly vypúšťajú priamo do
kanalizácie. Navrhujem to odložiť na najbližšie pracovné stretnutie a vyžiadať si vyjadrenie okresného
úradu poprípade krajského stavebného úradu. Technicky je toto riešenie nedomyslené.
p. Košťál – potrebujeme jasné stanovisko okresného úradu odboru životného prostredia ak to
nebude možné potom sa môžeme baviť o tejto záležitosti.
p. starosta – spoločnosť Karman sa vyjadrila, že iné možnosti nie sú ak sa to takto robí podľa mňa sa
porušuje zákon. Pri takomto neodbornom riešení môže dôjsť k únikom kalov. Tento odpad je toxický.
Jedine toto je legálny spôsob. Navrhujem pripraviť projektovú dokumentáciu ako bolo uvedené
v návrhu uznesenia.
p. Košťál – nemáš to stopercentné ak toto riešenie nebude možné potom sa budeme zaoberať
projektovou dokumentáciou. Ozrejmime si tieto veci.
p. Lilko - máme hlasovať o návrhu pána Kukuľu, aby sme to prebrali na pracovnom.
p. Kukuľa Ján – vodič fekálu musí mať školenie ako narábať s fekálnym vozidlom a čerpaním odpadu,
je to jedno či to bude vypúšťať do kanála alebo do nádrže. Podľa mňa je skruž ešte bezpečnejšia.
p. Lilko – v našom VZN č. 5 § 19 sa píše, že zber a zneškodňovanie kalov zo žúmp a septikov môže
vykonávať len kvalifikovaná osoba a zároveň mať zmluvu s obcou. Máme také zmluvy?
p. Kukuľa - na pracovné stretnutie treba pozvať odborníka, ktorý je schopný vyškoliť našich
pracovníkov.
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p. Lilko – aj cenové ponuky na fekálny voz, aby boli do vtedy.
p. starosta - otváram diskusiu.
p. starosta – zatváram diskusiu a dávam hlasovať.
OZ v Heľpe schvaľuje presunutie bodu programu Rozšírenie ČOV o zber a likvidáciu kalov externe
dovezených na ČOV na najbližšie pracovné stretnutie.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.485: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.

K bodu 8: Vybudovanie dažďovej kanalizácie na ul. Krížna, ul. Partizánska a odvodnenie námestia.
p. Ďurčová – návrh uznesenia - OZ v Heľpe schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na
vybudovanie dažďovej kanalizácie na ulici Krížna, Partizánska a odvodnenie námestia v rozsahu
realizačnej projektovej dokumentácie vrátane kontrolného rozpočtu projektu a neoceneného výkaz –
výmer. Súčasťou PD budú aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy. PD bude slúžiť aj
k vydaniu stavebného povolenia.
p. Ďurčová prečítala dôvodovú správu.
p. starosta - otváram diskusiu.
p. Kukuľa – ideme urobiť projekty, za ktoré zaplatíme, ale nesedeli sme s predstaviteľmi Lesov SR,
ktorí majú na starosti potok ani s predstaviteľmi družstva.
Potom vypracovať štúdiu viacerým projektantom.
p. Mešťan – najskôr by mali prebehnúť stretnutia, prípadne zasadnutie stavebnej komisie.
p. starosta - absolvoval som stretnutia s Lesmi SR, ale nemali záujem alebo možnosť na riešení ani pri
stabilizovaní brehu na ulici Tichá, ktoré nás stalo 15000,- eur. Stretnutie zvolať môžem, ale mali by
sme sa zamerať na to čo môžeme riešiť v našej réžii. Neskutočné sú problémy na týchto uliciach.
p. Košťál – som za riešenie tejto situácie. Najprv však treba sedenie, lebo projektant nám môže
naprojektovať niečo čo potom možno nebudeme môcť zrealizovať pretože to chceme napojiť do
potoka, kde majiteľmi sú Lesy SR a odvodniť pozemky družstva. Ak nebudú iné možnosti tak potom to
takto spravíme.
p. starosta - projektant je zodpovedný za projekt do fázy stavebného povolenia. Ale môžeme túto
záležitosť riešiť aj takto v širšom fóre.
p. Lilko - už je objednávka na práce ulici Partizánska, treba to aj na ul. Krížna, aby sme zvýšili
retenčnú schopnosť pôdy. Prehĺbiť existujúcu priekopu.
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p. Kukuľa – treba prizvať riaditeľa Lesov SR a pána Ďuricu. Štúdia sa môže robiť hneď.
p. starosta - zatváram diskusiu, dávam hlasovať.
OZ v Heľpe schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie dažďovej kanalizácie
na ulici Krížna, Partizánska a odvodnenie námestia v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie
vrátane kontrolného rozpočtu projektu a neoceneného výkaz – výmer. Súčasťou PD budú aj
vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy. PD bude slúžiť aj k vydaniu stavebného povolenia.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.486: za: 0
proti: 0
zdržal sa: 5/Michal Košťál, Ján
Kukuľa, Miroslav Lilko, Rudolf Mešťan, Andrea Oravkinová/
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie nebolo prijaté, nakoľko nebola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.

p. starosta - zvolám stretnutie a budeme postupovať ďalej.

K bodu 9: Prerokovanie účelného využitia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na údržbu
obecných budov.
p. starosta – navrhujem:1. dom smútku – strecha a bleskozvod 35129,- eur.
- okná a dvere 17881,- eur.
2. požiarna zbrojnica a budova pošty - strecha 55198,- eur.
3. oprava priepustu a asfaltu na križovatke ul. Hronská a Burkovaná 18000,- eur.
4. Základná škola - nedorobená výmena osvetlenia a zabezpečovacie signalizačné zariadenie 53432,eur.
5. amfiteáter a priľahlé budovy - oprava strechy od 40000 - 70000,- eur.
p. starosta – otváram diskusiu ide o vykrytie rozdielu podielových daní. Sú to lacné peniaze, nebolo
by dobré keby sme to nevyužili.
p. Mešťan – ako predseda prečítal stanovisko Komisie územného plánovania a investičnej výstavby zo
dňa 24. 9. 2020.
p. Mešťan - na pošte a požiarnej zbrojnici nie je potrebná kompletná oprava strechy. Tam sa asi
v požiarnej zbrojnici zráža kondenz pod sadrokartón. Je tam aj zateplenie alebo len sadrokartón?
p. starosta - je tam aj zateplenie minerálnou vlnou.
p. Lilko – súhlasíme s prijatím návratnej finančnej výpomoci, ale naše predstavy sú trochu iné. Aby
sme našli nejaké spoločné prieniky odporúčam presunúť bod na ďalšie pracovné zasadnutie.
p. starosta – nejde o prieky len upozorňujem, že proces obstarávania napr. na strechu, trvá
minimálne tri týždne a ešte nejaký čas realizácie k tomu.
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Ak sa presunie tento bod, mám obavy, že to nestihneme.
p. Košťál - stotožňujem sa s domom smútku, máme len stanovisko stavebnej komisie, ale ešte som
nepočul vyjadrenie finančnej komisie. Čo najrýchlejšie treba zvolať pracovné stretnutie lebo obecné
budovy sú v katastrofálnom stave a netreba využiť peniaze na jednu veľkú stavbu, ale komplexnejšie.
p. starosta – všetky moje návrhy sú v súlade s účtovnými podkladmi.
p. Mešťan - chceme zosúladiť tvoje návrhy s našimi. Ak mám dobré informácie dajú sa z tejto pôžičky
uplatniť aj veci, ktoré sme už urobili.
p. Tkačiková – áno dajú, ale tento rok sme nerobili žiadne údržby, ktoré by sme si vedeli uplatniť
v rámci finančnej výpomoci.
p. Kukuľa Ján – treba schváliť čerpanie a na pracovnom vyšpecifikovať veci, ktoré chceme robiť.
Vieme sa dohodnúť s domom smútku, dnes je podstatné, aby sme to schválili. V druhej fáze upresniť
čo sa môže robiť.. Na najbližšom pracovnom stretnutí, aby bola prítomná aj ekonómka. Nebudeme sa
o tom baviť na pléne. Úver schváľme.
p. starosta – poprosím ekonómku, aby prečítala na čo to môžeme využiť.
p. Košťál – je to teraz zbytočné.
p. Lilko – odložme to na neskôr.
p. starosta - zhrniem začneme obstarávať dom smútku a ostatné veci doplníme na pracovnom
stretnutí.
p. Kukuľa – dajme tam limit 25000,- eur. lebo je to strašne veľa.
p. Mešťan – cena krytiny za m2 je nadhodnotená.
p. starosta - za cenu a výber dodávateľa je zodpovedná komisia verejného obstarávania, projektant
dáva projekčnú cenu, ktorá je spravidla vyššia ako cena verejného obstarávania.
p. starosta – zatváram diskusiu a dávam hlasovať.

OZ v Heľpe schvaľuje opravu strechy, bleskozvodu, doplnenie snehových zábran a vymaľovanie
podhľadov na dome smútku.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.487: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.
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K bodu 10: Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na samosprávne funkcie obce.
p. Tkáčiková - návrh uznesenia - OZ v Heľpe schvaľuje:
1. Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci Ministerstva financií SR na zabezpečenie
samosprávnych pôsobností obce z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid 19 v celkovej sume 64 316,- eur. na základe
uznesenia vlády SR č. 494
2. Podmienky prijatia návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom
financií SR:
a/ predloženie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na MFSR v termíne do 31.
10. 2020
b/suma návratnej finančnej výpomoci vo výške výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 vo
výške 64 316,- eur.
c/ účel na výkon samosprávnych pôsobností obce nehospodárskeho charakteru z dôvodu
výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid 19
d/ použitie finančnej návratnej výpomoci na kompenzáciu vyčerpaných výdavkov v priebehu
roka 2020 podľa rozhodnutia OZ
e/ úroková sadzba bezúročne
f/ doba splácania rovnomerné ročné splátky počas štyroch rokov 2024-2027 vždy do 31. 10.
príslušného kalendárneho roka
g/ dlhová služba vyplývajúca z §17 zákona č.583/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
prijatím návratnej finančnej výpomoci nie je prekročená
3. Uzavretie zmluvy o prijatí finančnej výpomoci medzi MFSR a Obcou Heľpa.
p. Tkáčiková prečítala dôvodovú správu.
p. Lilko - navrhujem prestávku.
p. starosta - otváram diskusiu.
p. starosta- zatváram diskusiu. Dávam hlasovať.
OZ v Heľpe schvaľuje prestávku.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.488: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 1/Ján Kukuľa/
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.
p. starosta - pokračujeme v bode 9. Poprosím kontrolórku o stanovisko kontrolóra obce k úveru.
p. kontrolórka - obec spĺňa k prijatiu návratnej finančnej výpomoci všetky podmienky, ktoré sú dané
zákonom.
p. starosta – otváram diskusiu
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p. Košťál – podporím tento návrh s tým, že každá akcia musí byť podmienená schválením OZ.
p. starosta – zatváram diskusiu a dávam hlasovať.
OZ v Heľpe schvaľuje:
1. Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci Ministerstva financií SR na zabezpečenie
samosprávnych pôsobností obce z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid 19 v celkovej sume 64 316,- eur. na základe
uznesenia vlády SR č. 494
2. Podmienky prijatia návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom
financií SR:
a/ predloženie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na MFSR v termíne do 31.
10. 2020
b/suma návratnej finančnej výpomoci vo výške výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 vo
výške 64 316,- eur.
c/ účel na výkon samosprávnych pôsobností obce nehospodárskeho charakteru z dôvodu
výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid 19
d/ použitie finančnej návratnej výpomoci na kompenzáciu vyčerpaných výdavkov v priebehu
roka 2020 podľa rozhodnutia OZ
e/ úroková sadzba bezúročne
f/ doba splácania rovnomerné ročné splátky počas štyroch rokov 2024-2027 vždy do 31. 10.
príslušného kalendárneho roka
g/ dlhová služba vyplývajúca z §17 zákona č.583/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
prijatím návratnej finančnej výpomoci nie je prekročená
3. Uzavretie zmluvy o prijatí finančnej výpomoci medzi MFSR a Obcou Heľpa.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.489: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.

OZ v Heľpe berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Heľpa k dodržaniu podmienok pre
prijatie návratnej finančnej výpomoci.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.490: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.

K bodu 11: Výmena strešnej krytiny a dobudovanie bleskozvodu na amfiteátri a priľahlých budovách.
p. Durčová – návrh uznesenia - OZ v Heľpe schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie
na dobudovanie bleskozvodu na amfiteátri a priľahlých budovách.
Súčasťou PD bude kontrolný rozpočet, neocenený výkaz výmer. Amfiteáter ani priľahlé budovy
v súčasnosti nie sú chránené pred vplyvom atmosférických porúch z čoho vyplýva riziko ich
poškodenia.
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p. starosta – otváram diskusiu.
p. Lilko - ja som žiadal k tomuto cenovú ponuku na krytinu.
p. starosta - cenovú ponuku odovzdám stavebnej komisii. Bleskozvod musíme riešiť kvôli poisteniu
majetku.
p. Košťál – ja som dával návrh na výmenu strešnej krytiny, ale ešte sme nejednali o cenových
ponukách, určite budeme rátať s tým do budúceho roku. Navrhujem odloženie uznesenia.
p. Kukuľa Ján – netreba projekt, treba nechať firmy nech sa pobijú o zákazku. Neviem prečo by sme
mali dať za projekt 10000-15000,- eur.
p. Tkáčiková – ide o výmenu krytiny na amfiteátri za pôvodnú. Môžeme to uplatniť ako výdavok
z návratnej finančnej výpomoci.
p. starosta – zatváram diskusiu a dávam hlasovať.
OZ v Heľpe schvaľuje odloženie bodu programu Vypracovanie projektovej dokumentácie
na dobudovanie bleskozvodu na amfiteátri a priľahlých budovách.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.491: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.

K bodu 12: Monitorovacia správa obce Heľpa za 1. polrok 2020
p. Tkáčiková - bola Vám zaslaná mailom ešte na začiatku augusta. Ide o priebežné hospodárenie
obce ku 30.6.2020
p. Tkáčiková – návrh uznesenia - OZ v Heľpe schvaľuje monitorovaciu správu obce Heľpa za 1. polrok
2020.
p. starosta – otváram diskusiu.
p. starosta zatváram diskusiu.
OZ v Heľpe schvaľuje monitorovaciu správu obce Heľpa za 1. polrok 2020.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.492: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.

K bodu 13: Konsolidovaná výročná správa obce Heľpa za konsolidovaný celok za rok 2019
p. Tkáčiková – bola Vám zaslaná do mailu. Konsolidovaná správa je zhrnutím celoročného
hospodárenia a výsledkov obce a reprezentuje v širšom meradle celé samosprávne funkcie Obce
Heľpa.
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p. Tkáčiková – návrh uznesenia - OZ v Heľpe schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce Heľpa za
konsolidovaný celok za rok 2019.
p. starosta - otváram diskusiu.
p. starosta - ďakujem ekonómke, že ju pripravila, poskytuje naozaj podrobné informácie.
p. starosta - zatváram diskusiu, dávam hlasovať.

OZ v Heľpe schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce Heľpa za konsolidovaný celok za rok 2019.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.493: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.

K bodu 14: Zmena rozpočtu obce Heľpa v roku 2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020
p. starosta - otváram diskusiu.
p. Lilko - ja nebudem za túto zmenu rozpočtu hlasovať nakoľko sme nedostali výstup od ekonomickej
komisie. Chceli sme tam urobiť zmeny. Pre školskú jedáleň sme chceli zakúpiť robot v inej kategórii
ako nám bolo predložené.
p. Tkáčiková – 6. rozpočtová zmena bola zaslaná mailom, prečítala doplnené zmeny po zasadnutí
finančnej komisie.
p. starosta - otváram diskusiu.
p. starosta - treba madlo na zábradlie ku kostolu je poškodené, najlepšie by bolo oceľové lebo
drevené zhnije.
p. Lilko - v tomto návrhu sú veci, o ktorých sme nerokovali preto poprosím o preloženie na
zastupiteľstvo na budúci týždeň.

p. starosta – zatváram diskusiu, dávam hlasovať.

OZ v Heľpe schvaľuje zmenu rozpočtu obce Heľpa na rok 2020 podľa ekonomickej aj programovej
štruktúry rozpočtovým opatrením č. 6/2020 v súlade s ustanovením §14 ods.2 písm. b), c), d) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. a povoľuje prekročenie príjmov, výdavkov a finančných operácií na príslušných
položkách rozpočtu uvedených v priloženej tabuľke, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č.494: za: 0
proti: 0
zdržal sa: 5/Miroslav Lilko, Michal
Košťál, Ján Kukuľa, Rudolf Mešťan, Andrea Oravkinová/
Prítomnosť/kvórum = 5/3 – uznesenie nebolo prijaté, nakoľko nebola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.

11

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Heľpe

K bodu 15: Rôzne

p. Košťál - pri opravách kanalizácie na štadióne vznikli škody na majetku rodiny Oravkinovej. Chcem
sa spýtať ako sme to kompenzovali?
p. starosta - chcel som ísť za ňou len neviem akú máte predstavu. O akú sumu sa má jednať.
p. Košťál – najprv treba ísť za nimi a spýtať sa na ich názor, možno to budeme vedieť kompenzovať
nejakým iným spôsobom.
p. starosta - momentálne je to priamo napojené bez septika, p. Oravkinová dala súhlas.
Pôjdem ešte za ňou.
p. Lilko - na cintoríne máme deravý plot. Pri dome smútku sa rozpadávajú stĺpiky treba ich zasanovať.
Prekrytie prameňa na ulici Tichá by si vedeli čiastočne obyvatelia ulice urobiť vo vlastnej réžii, treba
s nimi zorganizovať stretnutie ako formou by sme to vyriešili.
p. starosta - čo sa týka údržby treba určiť koľko nato chceme vyčleniť, riešime elektroinštaláciu
v posilňovni, čerpaciu stanicu pri štadióne.
Na prameň na ulici Tichej ste dostali štúdiu ako by to malo vyzerať, aby to v krajine nebolo nevhodne
umiestnené.
p. Lilko- občania vyvinuli iniciatívu, náklady boli 9800,- eur toto by mohlo podstatne znížiť cenu.
p. Košťál - v minulosti budovy boli vystavené aj takýmto spôsobom, treba to využiť. Takéto veci
spájajú ľudí.
K bodu 16: Interpelácie
Nikto sa nehlási.
K bodu 17: Záver
p. starosta – dovoľte mi úprimne sa poďakovať, že ste prišli na dnešné zasadnutie OZ, že bolo
konštruktívne a ukončil rokovanie OZ o 19,43hod.

Zapísala: Ing. Ľubica Oravkinová

...................................................
Peter Hyriak, starosta obce

.........................................................................
Miroslav Lilko, overovateľ zápisnice

.......................................................
Ján Kukuľa, overovateľ zápisnice
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