OBEC HEĽPA Farská 588/2, 976 68 HEĽPA

Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Heľpa
konaného dňa 8. októbra 2020 na Obecnom úrade v Heľpe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Prítomnosť/kvórum = 9/5
Obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko bola prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Dvadsiate tretie plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Heľpa o 18.00 hod.
zvolal a otvoril starosta obce.
Starosta: prečítal návrh programu rokovania OZ
Návrh programu zasadnutie OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Návrh overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Dotácia na nabíjaciu stanici elektromobilov v obci Heľpa z prostriedkov EU
Prerokovanie účelného využitia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na údržbu
obecných budov
7. Zmena rozpočtu obce Heľpa 2020 rozpočtovým opatrením č.6/2020
8. Rôzne
9. Interpelácie
10. Záver
Otvoril diskusiu
Poslanci nemali žiadne príspevky do diskusie
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 495 za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje program zasadnutia
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Oravkinová: navrhla za bod 5 programu doplniť bod - Schvaľovanie zmlúv
Málik poprosím pani kolegyňu o aké zmluvy ide
Oravkinová tie čo boli poslané mailom
Málik: kedy, včera?
Durčová vysvetlila kedy a aké zmluvy boli poslané
Málik nebol som na minulom zasadnutí, neviem či boli prerokované, prišli len predvčerom
Starosta otvoril diskusiu k návrhu
Poslanci nemali žiadne príspevky do diskusie
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 496 za: 6
proti: 0
zdržal sa: /Milan Málik,
Andrea Bošeľová, Ján Kukuľa/
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje doplnenie programu rokovanie OZ
Za bod č.5 doplniť:
Schvaľovanie zmlúv
Starosta: konštatujem prijaté
Kukuľa Jozef navrhol za bod kontrola plnenia uznesení doplniť bod - Dažďová kanalizácia
v obci Heľpa
Starosta otvoril diskusiu
Poslanci nemali žiadne príspevky do diskusie
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 497 za: 9 proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje doplnenie programu rokovania OZ
Za bodč.4 doplniť bod:
Dažďová kanalizácia v obci Heľpa
23. zasadnutie 8. október 2020
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Starosta: konštatujem prijaté
Málik ja by som poprosil za bod, ktorý doplnil pán kolega, doplniť bod
Názov pracovného materiálu: zabezpečiť prítomnosť pracovníkov obecného úradu na
pracovných zasadnutiach OZ
Starosta otvoril diskusiu
Poslanci nemali žiadne príspevky do diskusie
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 498 za: 8 proti: 0
zdržal sa: 1 / Miroslav
Lilko/
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje doplnenie programu rokovania OZ
Za doplnený bod č. 5 doplniť bod č.6
Zabezpečenie pracovníkov obecného
zastupiteľstva.

úradu

na

pracovných

stretnutiach

obecného

Lilko navrhol doplniť bod - Obecné pozemky, zaradiť pred bod Zmena rozpočtu obce Heľpa
Starosta otvoril diskusiu
Poslanci nemali žiadne príspevky do diskusie
Starosta dal hlasovať
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 499 za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje doplnenie programu rokovania OZ
Bod : Obecné pozemky

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa ďalej riadilo doplneným programom:
2. Návrh overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola uznesení
4. Dažďová kanalizácia v obci Heľpa
5. Zabezpečenie pracovníkov Obecného úradu v Heľpe na pracovných zasadnutiach OZ
23. zasadnutie 8. október 2020
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6. Dotácia na nabíjaciu stanicu elektromobilov v obci Heľpa z prostriedkov EU
7. Schvaľovanie zmlúv
8. Prerokovanie účelného využitia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na údržbu
obecných budov
9. Obecné pozemky
10. Zmena rozpočtu obce Heľpa 2020 rozpočtovým opatrením č.6/2020
11. Rôzne
12. Interpelácie
13. Záver
K bodu 2
Starosta podal návrh na overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice navrhol Annu Rúfusovú
Za overovateľov zápisnice navrhol Jozefa Kukuľu a Milana Málika
Starosta otvoril diskusiu
Poslanci nemali žiadne príspevky do diskusie
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 500 za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje za overovateľov zápisnice: Milana Málika a Jozefa
Kukuľu
Za zapisovateľku: Annu Rúfusovú
K bodu 3
Kontrola plnenia uznesení
Starosta odovzdal slovo kontrolórke obce
Lilko navrhol 15 minútovú prestávku v rokovaní, nakoľko je veľa uznesení, ktoré trvajú a je
potrebné k nim zaujať stanovisko
Starosta dal hlasovať o prednesenom návrhu
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 501 za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
-15 minútovú prestávku v rokovaní OZ v Heľpe
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Rokovanie OZ pokračovalo po prestávke
K bodu 4
Dažďová kanalizácia v obci Heľpa
Predkladateľ Jozef Kukuľa
Kukuľa k tomuto bodu si dovoľujem predložiť dve uznesenia
Prečítal návrh uznesenia
Zlepšenie protipovodňových opatrení v lokalite ul. Krížna pri Zdravotnom stredisku.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe ukladá obecnému úradu, pripraviť
pre zlepšenie protipovodňovej situácie v lokalite ul. Krížna pri Zdravotnom stredisku
1) Zorganizovanie pracovného stretnutia s obhospodarovateľmi
pôdy na parcelách C 1885 /1 a 1887 / 1 zo zámerom prerokovanie
zmeny spôsobu hospodárenia
2) Obstaranie cenovej ponuky
pre vypracovanie projektu
vodozádržného zariadenia pri Zdravotnom stredisku na základe
obhliadky z pracovného stretnutia 22.7 pre možnosť podania
projektu pre výzvu OPKŽP-PO2-SC211-2020-62 Vodozádržné
opatrenia v urbanizovanej krajine.
3) Obstaranie cenovej ponuky na prehĺbenie vsakovacieho kanála
nad RD ul. Mierová
4) Predloženie podkladu pre vypracovanie dažďovej kanalizácie
ako trasovanie, súhlasu s napojením na vodný tok.
Dôvodová správa:
OZ na niekoľkých pracovných stretnutiach vyzývalo starostu obce prípravou takých
materiálov , ktoré pomôžu zlepšiť situáciu v tejto oblasti . Z navrhovaných opatrením do
dnešného dňa nepredložil starosta na rokovanie žiadne z navrhovaných riešení odporúčané
OZ. Naopak predložil návrh na vypracovanie dažďovej kanalizácie, ktorá nerieši zmiernenie
ale len presunutie problému z tejto lokality na druhú. S takýmto postupom OZ nemôže
súhlasiť a preto poveruje obecný úrad prípravou týchto materiálov.
Starosta otvoril diskusiu k predloženému návrhu uznesenia
Starosta vedením rokovania poveril Oravkinovú
Starosta: odmietam nečinnosť v tomto smere ako starosta som predkladal poslancom uznesenie
za účelom zapojenia sa do výzvy, niektorí poslanci boli prítomní na stretnutí s projektantom,
23. zasadnutie 8. október 2020
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kde nám bolo povedané, že zapojením sa do výzvy nevyriešime celú situáciu v tejto lokalite,
ale výrazne to riešeniu situácie pomôže. Poslanci neprijali uznesenie t. j. obec sa nemohla
zapojiť do výzvy a uchádzať sa o zabezpečenie externých zdrojov
Ďalším krokom z mojej strany bolo predloženia návrhu na rokovaniach OZ, vybudovanie
dažďovej kanalizácie na ulici Partizánska, Krížna a Námestia obce. Poslanci dvakrát tento bod
odmietli prerokovať. Na 22 zasadnutí OZ sme sa dohodli, že zvolám stretnutie, ja už v danej
veci konám, odmietam moju nečinnosť v predmetnej veci
Kukuľa Jozef: Už viackrát sme sa dohodli na stretnutí s projektantom a nie len s projektantom
sú to štyri body, a nebudem hovoriť že si nikdy nepredkladal ale komplexne za celú obec a za
viac peňazí. Ulica Krížna je najviac ohrozená. Požiadal som Ťa o cenovú ponuku na čiastkové
riešenia situácie, Ty si odmietol dať, chcel si len 15 000 na komplexne riešenie.
Prosím o cenovú ponuku len na zádržné opatrenie pri zdravotnom stredisku. Ty si chcel robiť
kanalizáciu aj na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce.
Lilko: odmietam túto demagógiu, ktorú sme tu teraz počuli, sám si priznal že toto čo sa malo
uskutočniť to stretnutie, nerieši situáciu
Oravkinová: keďže poslanci už nemali ďalšie príspevky do diskusie dala hlasovať
o preloženom návrhu uznesenia
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 502 za: 8
proti: 0 zdržal sa: 1/ Andrea Oravkinová
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe ukladá
Obecnému úradu, pripraviť pre zlepšenie protipovodňovej situácie v lokalite ul. Krížna pri
Zdravotnom stredisku
1) Zorganizovanie pracovného stretnutia s obhospodarovateľmi
pôdy na parcelách C 1885 /1 a 1887 / 1 zo zámerom prerokovanie
zmeny spôsobu hospodárenia
2) Obstaranie cenovej ponuky
pre vypracovanie projektu
vodozádržného zariadenia pri Zdravotnom stredisku na základe
obhliadky z pracovného stretnutia 22.7 pre možnosť podania
projektu pre výzvu OPKŽP-PO2-SC211-2020-62 Vodozádržné
opatrenia v urbanizovanej krajine.
3) Obstaranie cenovej ponuky na prehĺbenie vsakovaciého kanála
nad RD ul. Mierová
4) Predloženie podkladu pre vypracovanie dažďovej kanalizácie
ako trasovanie, súhlasu s napojením na vodný tok.
Starosta: konštatujem prijaté
Starosta: vedie rokovanie
Kukuľa Jozef: predložil ďalší návrh uznesenia
23. zasadnutie 8. október 2020
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Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe ukladá obecnému úradu, predložiť
OZ materiál o stave dažďovej kanalizácie a jej ďalšieho rozvoja v rozsahu
1) Zoznam a zakreslenú sieť skolaudovanej dažďovej kanalizácie,
trasovanie a dĺžka, kapacita
2) Zoznam rozpracovaných lokalít zakreslenú sieť dažďovej
kanalizácie, trasovanie a dĺžka, kapacita
3) Pre zadanie nových častí žiadame trasovanie a dĺžky pre výpočet
ceny projektovej dokumentácie
OZ riešilo už niekoľko krát opravu kanalizácie , ktorú doteraz považovalo za dažďovú preto
žiada pre ujasnenie situácie predložiť pravdivé informácie o stave a plánovanom rozvoji tejto
siete. Pre predkladanie nových návrhov na projektovú dokumentáciu žiadanie vypracovanie
jednotného postupu o zadaní diela a cene tejto projektovej dokumentácie.

Starosta odovzdal vedenie rokovania Oravkinovej aby sa mohol k predmetnej veci vyjadriť
Oravkinová otvorila diskusiu k návrhu uznesenia
Starosta: obec nemá v súčasnosti žiadnu dažďovú kanalizáciu. V minulosti tu bola vybudovaná
združená kanalizácia, ale dažďovú kanalizáciu, ktorá by bola skolaudovaná obec nemá, to Ti
dopredu hovorím, že nemáme Ti čo dodať, ani žiadne dĺžky, ani žiadne metre, môžeme sa
s danou problematikou zaoberať dielčie, tak ako som predkladal pre dvoma zasadnutiami, aby
sme začali na tom pracovať v prvom rade projekčne a potom podľa toho ako budú financie aj
realizačne.
Kukuľa Jozef: na zasadnutí OZ 25.9.2020 bol Tvoj plán predložiť, nepáči sa mi spôsob ako si
to predložil a nepáči sa mi cena toho diela. Dá sa to urobiť iným spôsobom. Tvoj návrh nie je
koncepčný. Pri Teplici II - najväčší šok bol pre mňa že v územnom pláne tá dažďová kanalizácia
ani nie je plánovaná, ja by som bol rád aby sa v tejto veci urobil poriadok a pripravil sa materiál,
pretože hovoríme o tej istej veci, každý zo svojho pohľadu. A pritom nám ide o tú istú vec,
bol by som rád keby sa nám podarilo urobiť poriadok s tou dažďovou kanalizáciou, ty tu dáš
nejakú neviem z čoho trafenú cenovú ponuku na tri lokality, ja poprosím aby sa tento materiál
spravil
Oravkinová: keďže poslanci už nemali ďalšie príspevky do diskusie dala hlasovať
o preloženom návrhu uznesenia
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 503 za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1/ Andrea
Oravkinová
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe ukladá
23. zasadnutie 8. október 2020
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Obecnému úradu v Heľpe, predložiť OZ materiál o stave dažďovej kanalizácie a jej ďalšieho
rozvoja v rozsahu
1) Zoznam a zakreslenú sieť skolaudovanej dažďovej kanalizácie,
trasovanie a dĺžka, kapacita
2) Zoznam rozpracovaných lokalít zakreslenú sieť dažďovej
kanalizácie, trasovanie a dĺžka, kapacita
3) Pre zadanie nových častí žiadame trasovanie a dĺžky pre výpočet
ceny projektovej dokumentácie.
Starosta vedie rokovanie
K bodu 5
Zabezpečenie pracovníkov Obecného úradu v Heľpe na pracovných zasadnutiach OZ
Málik: Navrhujem to čo sme minule mali vyriešiť, ale nedošlo k tomu
Prečítal návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe ukladá
Obecnému úradu v Heľpe zabezpečiť účasť zamestnancov obecného úradu na pracovných
stretnutiach poslancov OZ, ktoré je v súlade s platným rokovacím poriadkom v prípade, že
1. Zamestnanci obecného úradu sú predkladateľmi návrhov a materiálov na rokovanie
obecného zastupiteľstva
2. Zastupujú referát, ktorý je predkladateľom materiálu na rokovanie obecného
zastupiteľstva
3. Ak iné relevantné dôvody si účasť zamestnanca vyžadujú, respektíve majú vzťah
zamestnanca, k obsahu a bodom rokovania obecného zastupiteľstva.

Málik: v priamom prenose sa dozvedáme, že pracovníci sa nebudú zúčastňovať pracovných
stretnutí poslancov, zo zákona som čítal že obecný úrad je výkonným orgánom starostu obce
ak pracovníci majú záujem a my ich potrebujeme, aby sme dostali relevantne vstupy, lebo my
nemôžeme prijať dobré rozhodnutia keď nemáme informácie, my sme častokrát pánom
starostom zavádzaní, že to nie je pravda, nedozvedáme sa o tom čo chceme. Veľakrát sme volali
pracovníkov k bodom programu ktoré sme potrebovali, ako to predkladateľ myslel k bodom
programu, ktoré sú predmetom na to ďalšie zasadnutie, takže nechápem prečo sa tu zakazuje,
je to scestné, je to choré je to proti logike čo tu pán starosta deklaruje, že robí pre obec a ľudí.
Minule pán starosta povedal, že využije svoje právo a že to nepodpíše, máš na to právo, hneď
Ti ale dám do ruky papier na zvolenie mimoriadneho zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou,
23. zasadnutie 8. október 2020
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a dovolím si ešte jednu vec, keďže Ty tak rád cituješ z minulosti, Citovať zo zápisnice zo
Zápisnica zo 14.6.2013......... ohľadom prípravných zasadnutí
Príde my to trápne, že musím takto citovať, od roku 2010 s týmto bojujeme a je to hanba ak
zamestnankyňa obecného úradu nemôže prísť na prípravné zasadnutie OZ a nemôže vysvetliť
čo sa robí napríklad pri príprave rozpočtu a pod., a tu potom dostávame len polovičaté pravdy
a bludy
Starosta: otváram diskusiu
Kukuľa Jozef: ja by som chcel toto podporiť , konečne minule zasadnutie bolo po dlhej dobe
aspoň s jednou pracovníčkou, mám pocit že je to omnoho konštruktívne ak majú byť pracovné
stretnutia, bez pracovníčok tak je to zbytočné, pretože niektoré veci si nevieme vysvetliť,
pracovníčky nám vedia tie informácie o veciach podať oveľa jasnejšie, vieme sa lepšie
rozhodnúť, bol by som rád keby sa toto aj naďalej dodržiavalo
Poslanci nemali ďalšie príspevky do diskusie
Starosta dal hlasovať
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 504 za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe ukladá
Obecnému úradu v Heľpe zabezpečiť účasť zamestnancov obecného úradu na pracovných
stretnutiach poslancov OZ, ktoré je v súlade s platným rokovacím poriadkom v prípade, že
1. Zamestnanci obecného úradu sú predkladateľmi návrhov a materiálov na rokovanie
obecného zastupiteľstva
2. Zastupujú referát, ktorý je predkladateľom materiálu na rokovanie obecného
zastupiteľstva
3. Ak iné relevantné dôvody si účasť zamestnanca vyžadujú, respektíve majú vzťah
zamestnanca, k obsahu a bodom rokovania obecného zastupiteľstva.

K Bodu 6
Dotácia na nabíjaciu stanicu elektromobilov v obci Heľpa z prostriedkov EÚ
Ďurčová: prečítala návrh uznesenia.
OZ v Heľpe schvaľuje:
Predloženie žiadosti o dotáciu v rámci „Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre
alternatívne palivá“ s projektovým názvom " Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily
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v obci Heľpa " , kód výzvy: 11378/2020-4210-52028 ktorý vyhlásilo Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky. Projekt je realizovaný žiadateľom Obec Heľpa,
1.Zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
2.Maximálna výška hodnoty projektu maximálne do 15 000 Eur, v zmysle max. 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 750 Eur ( 5% z celkovej ceny projektu – oprávnené
výdavky ) Eur.
4.Webové sídlo žiadateľa www.helpa.sk
Uznesenie obsahuje:
Dôvodovú správu:
- Obec Heľpa je oprávnený žiadateľ v zmysle zverejnenej vyššie uvedenej výzvy
- oprávnenými aktivitami je výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily typ
AC stanica 2xtyp2+DC stanica 1xCCS2, pri obecnom úradu
- výška spolufinancovania obcou je 5 %
- nabíjacia stanica bude využiteľná pre celý región, pre nabíjanie elektromobilov a elektro
bicyklov:
Predpokladané náklady okrem samotnej realizácie projektu :
Prípravná projektová dokumentácia – vypracovanie potrebnej prípravnej technickej
dokumentácie, príprava podkladov k VO, záverečné kompletovanie dokumentov k podaniu
projektu / žiadosti na riadiaci orgán je 300 Eur.
Starosta: otvoril diskusiu
Mešťan: nie je uvedené miesto na ktorom sme sa dohodli
Ďurčová: to sa dá doplniť, v dôvodovej správe nie je ale doplníme
Mešťan: ja za to nezahlasujem ak tam nie je miesto na ktorom sme sa dohodli
Starosta: kde, Tvoj návrh
Mešťan: na parkovisku pri obecnom úrade
Starosta: takže doplníme, na parkovisku pri obecnom úrade
Malík: koľko to bude stať obec, presne
Lilko: dostanem sa k tomu
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Kuku Ján: mali by sme to riešiť niekde okolo štadióna, nepúšťajme si autá na námestie každý
vylučuje autá z námestí, aby nebola doprava a my opačne, ťaháme autá na stred dediny, veľa
miesta je okolo štadiónu, okolo penziónu Majk je dodolá cesta, vedel by som zabezpečiť spolu
účasť na vybudovaní parkoviska penziónom, tiež by ľudia mali kde tráviť čas, kým čakajú na
nabíjanie
Kukula Jozef: dal návrh na prestávka, keďže Kukala Ján dáva návrh na nové miesto
Poslanci už nemali iné príspevky do diskusie
Starosta: dal o návrhu hlasovať
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 505 za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
5 minútovú prestávku v rokovaní Obecného zastupiteľstva v Heľpe
Starosta: konštatujem prijaté
Starosta: pokračujeme v zasadnutí OZ sme v bode 6 - Dotácia na nabíjaciu elektro stanicu, sme
v diskusii, doplnili sme v podstate miesto kde by mala elektro stanica byť – parkovisko pri
obecnom úrade
Lilko: spojil som sa s jednou projekčnou kanceláriou, ktorí sú lídrami v tejto oblasti. Bavili sme
sa na pracovnom stretnutí, prečo to chceme spraviť. V Prvom rade európska únia tlačí na
znižovanie emisií Co2 a postupne sa prechádza na výrobu elektromobilov, ktoré sa nabíjajú
cez tuto stanice. Čo z toho vyplýva, príde zákazník dobije si to a zaplatí kartou a my musíme
vystaviť daňový doklad. Budeme musieť vyriešiť systém vydávania dokladov. V podmienkach
výzvy je udržateľnosť projektu stanice 5 rokov. A tiež podmienka napojenia tejto stanice na
niektorý z medzinárodných roamingov, aby to mohli využívať aj zahraničný hostia. Zapojenie
do nejakej platformy nás bude stáť nejaké finančné prostriedky. Tie finančné prostriedky
začínajú na 20 eur a vyššie to je pravidelný mesačný poplatok. Ďalší poplatok je poplatok za
istič. Tiež nejaké ďalšie náklady. Čo dostaneme od EÚ je časť nákladov, potom budeme
potrebovať nejaké ďalšie fixné náklady, stanica musí byť pripojená na internet ak sa
rozhodneme pre platbu kartou musíme si to vyriešiť účtovne, musíme vydávať aj storno
doklady. Náš výber je správny lebo tento štandard čo chceme je už schválený európskou úniou.
Náklady mesačné budú cca 150 eur.
Bošeľa: obec nebude mať z toho žiadny príjem?
Lilko: nemám to ešte prezistené, som v kontakte s projektantom, a pozrel som ako to majú
ostatné obce, najbližšia je obec Beňuš a oni sú zapojení do medzinárodnej siete, ďalšia vec tá
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dotácia 15 000 eur, aby sme si nemysleli že to bude stačiť, táto dotácia nám nevykryje
investíciu, môžeme to zrealizovať rýchlo, pretože nie je potrebné stavebné povolenie, výhoda
je že hneď dostaneme tie finančné prostriedky, pretože nie je potrebné žiadne stavebné konanie,
je na nás ako sa rozhodneme ja budem hlasovať za
Bošeľa: bude mať obec aj nijaký príjem?
Lilko: nemôžeš to brať ako zárobkovú činnosť, zvýši to atraktivitu obce, obce bude
zaznamenaná na mape, každý kto bude mať elektromobil sa tu môže zastaviť, ako využijú naši
podnikatelia je už na nich, je to plus pre cestovný ruch, zvýšenie atraktivity obce
Košťál: v rámci tejto záležitosti, myslím si že v rámci obce máme málo parkovacích miest, ak
máme poznatky, že obec to bude stáť 150 eur mesačne, t. z. 1800 eur ročne môžeme to dávať
napríklad naším organizáciám , ja v súčasnosti nevidím v tom potenciál
Málik: máme akútny problém s parkovacími miestami a ešte máme na trvalo vyčleniť dve
miesta pre elektromobily. Myslím si že momentálne to nie je téma pre našu obce, aj keď do
budúcna nás to neminie, aj tak si myslím že je potrebné rozširovať parkoviská pre našich
občanov
Bošeľová: je možné tam dobíjať aj elektro bicykle?
Lilko: Ak sa rozhodneme tak áno, je to možné
Bošeľová: ak by tam boli aj elektro bicykle ja som za túto myšlienku, možno dnes v tom nie je
potenciál ale pre budúcnosť určite, ak by sa tie bicykle dali dobíjať, tak za mňa áno, pretože
čoraz viac ľudí kupuje elektro bicykle
Mešťan: koľko bude stáť projektová dokumentácia
Starosta: 300 eur
Mešťan: za 5 rokov nás to bude stáť 9000 eur, neviem ja som na vážkach, podľa mňa taká výzva
bude ešte aj o pár rokov
Kukuľa Jozef: chcem sa k tomu vyjadriť tak, že ekonomický to nie je lákavý projekt,
momentálne ale myslím si, že elektro mobilita bude rásť a môže doniesť dobré body pre obce
ja to beriem ako investíciu do zviditeľnenia obce do budúcnosti budem hlasovať za
Poslanci k návrhu nemali žiadne iné pripomienky
Starosta: dal o návrhu hlasovať
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 506 za: 6
proti: 01 / Michal Košťál/
zdržal sa: 2
/Milan Málik, Ján Kukuľa/
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
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Predloženie žiadosti o dotáciu v rámci „Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre
alternatívne palivá“ s projektovým názvom " Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily
v obci Heľpa " , kód výzvy: 11378/2020-4210-52028 ktorý vyhlásilo Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky. Projekt je realizovaný žiadateľom Obec Heľpa,
1. Zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
2. Maximálna výška hodnoty projektu maximálne do 15 000 Eur, v zmysle max. 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 750 Eur ( 5% z celkovej ceny
projektu – oprávnené výdavky ) Eur.
4. Webové sídlo žiadateľa www.helpa.sk
Starosta: konštatujem prijaté

K bodu 7:
Schvaľovanie zmlúv
Ďurčová: Prečítala návrh uznesenia
OZ v Heľpe schvaľuje
Zmluvu o dielo pre realizáciu stavby: „Dobudovanie kanalizácie v obci Heľpa I. etapa,
lokalita 9 – Čerpacia stanica 3 a NN prípojka“, so zhotoviteľom : STRABAG s.r.o., Mlynské
Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282, v celkovej sume 53 730,62 EUR s DPH.
Dôvodová správa


zmluva je výsledkom verejného obstarávania


predmetom zmluvy je realizácia diela: Dobudovanie kanalizácie v obci Heľpa I. etapa,
lokalita 9 – Čerpacia stanica 3 a NN prípojka


na realizáciu diela alokované zdroje v rozpočte obce Heľpa

Príloha Zmluva o dielo
Starosta: doplním zmluva s dodávateľom bola vysúťažená v súlade s našou internou smernicou
o verejnom obstarávaní
Lilko: Pripomenúť aby sme túto stavbu koordinovali s ďalším našim projektom, čo je ČS 3
čerpačka, aby tam bol nejaký súbeh, dohliadnite na toto
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Kukuľa Jozef: budem hlasovať za zmluvu aj keď mail, ktorý prišiel ma trochu vystrašil
poprosím Vás ak bude zmluva schválená, aby nám bola preposlaná vyjadrovačka zo SSC, mrzí
ma že po verejnom obstarávaní príde takéto vyjadrenie zo Slovenskej správy ciest
Starosta: my tu správu zo SSC máme, ja len pripomeniem pri stretnutí k realizácii stavby bola
požiadavku aby sme požiadali SSC o vyčistenie priepustu popod cestu, SSC sa tam vyjadrila
jednoznačne
Ďurčová: prečítala vyjadrenie slovenskej správy ciest / príloha/
Mešťan: to je to vyjadrenie že tam idú aj splašky
Starosta nie, je to niečo iné
Kukuľa Jozef: nech sa prečíta aj žiadosť
Mešťan: žiadam prečítať stanovisko k tomuto
Ďurčová: prečítala stanovisko
Starosta osadením ČOV 3 vyriešime túto problematiku
Kukula : bojím sa vety o odstránení čela priepustu, aby bolo voľné, pretože v jednej žiadosti
nám dovoľujú toto riešenie a v druhej nás žiadajú o odstránenie. Takže súhlasia ale ten priepust
si musíme vyčistiť sami
Starosta: v stavebnom povolení je zadefinované aj vyčistenie priepustu. Ty si bol na tých
stretnutiach a všetko to tam odznelo
Mešťan: z ktorých domov je to, či z tých kde ešte nie je prečerpávača, alebo aj z iných ulíc, kde
majú občania možnosť na kanalizáciu sa pripojiť
Starosta: zatiaľ len z tých domov ktorí nie sú pripojení, ale vyrieši sa tým celý ten uzol v tej
oblasti
Starosta dal hlasovať
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 507 za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
Zmluvu o dielo pre realizáciu stavby: „Dobudovanie kanalizácie v obci Heľpa I. etapa,
lokalita 9 – Čerpacia stanica 3 a NN prípojka“, so zhotoviteľom : STRABAG s.r.o., Mlynské
Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282, v celkovej sume 53 730,62 EUR s DPH.
Starosta: konštatujem prijaté
Starosta: ďalšia zmluva
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Ďurčová: prečítala Návrh uznesenia
OZ v Heľpe schvaľuje
Zmluvu o dielo pre realizáciu stavby: „Dobudovanie chodníka Hlavná ulica, Heľpa“, so
zhotoviteľom DRYADA garden s.r.o., Oravské veselé č.d. 379, 029 62 Oravské Veselé , IČO:
46475868, v celkovej sume 27 049,79 EUR s DPH.
Dôvodová správa


zmluva je výsledkom verejného obstarávania



predmetom zmluvy je realizácia diela: Dobudovanie chodníka Hlavná ulica, Heľpa“



na realizáciu diela sú alokované zdroje v rozpočte obce Heľpa

Príloha Zmluva o dielo
Starosta: otvoril diskusiu
Poslanci nemali žiadne príspevky do diskusie
Starosta: dal hlasovať
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 508 za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
Zmluvu o dielo pre realizáciu stavby: „Dobudovanie chodníka Hlavná ulica, Heľpa“, so
zhotoviteľom DRYADA garden s.r.o., Oravské veselé č.d. 379, 029 62 Oravské Veselé , IČO:
46475868, v celkovej sume 27 049,79 EUR s DPH.
Ďalšia zmluva
Výkon stavebného dozoru dielo denný stacionár
Ďurčová: prečítala Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmluvu o dielo č. 02-09-2020 pre výkon stavebného dozoru stavby: Rekonštrukcia a zníženie
energetickej náročnosti budovy denného stacionára v Heľpe,
so zhotoviteľom : Ing. Jaroslav Hecko, Muránska 486, 980 61 Tisovec IČO: 10903968 v
celkovej sume 3 500 Eur.
Dôvodová správa
23. zasadnutie 8. október 2020

Strana 15 z 31

OBEC HEĽPA Farská 588/2, 976 68 HEĽPA
- výkon stavebného dozoru pre dielo Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy
denného stacionára v Heľpe je hlavnou aktivitou projektu Denný stacionár Heľpa, na ktorý
obec Heľpa získala NFP v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný
program v celkovej sume podľa zmluvy o poskytnutí NFP maximálne do výšky 202 069,41 Eur
- zmluva je výsledkom verejného obstarávania
- zmluva nadobudne účinnosť až po právoplatnom schválení verejného obstávania riadiacim
orgánom poskytovateľa NFP ( Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR).

Príloha
Zmluva o dielo č. 02-09-2020
Starosta: otvoril diskusiu
Kukuľa Jozef: navrhol procedurálny návrh, aby sa o tejto zmluve hlasovalo až keď bude
schválená zmluva o dielo na prestavbu stacionára
Starosta dal hlasovať
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 509 za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
Hlasovanie o zmluve na stavebný dozor diela Rekonštrukcia stacionára, zaradiť až po
hlasovaní o Zmluve o dielo pre stavbu : Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti
budovy denného stacionára v Heľpe.
Starosta: konštatujem prijaté
Starosta: ďalšia zmluva
Ďurčová prečítala návrh uznesenia
OZ v Heľpe schvaľuje
Zmluvu o dielo pre stavbu : Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy
denného stacionára v Heľpe, so zhotoviteľom : Milan Skladaný, Potočná 385/20, 976 68
Heľpa, IČO: 43635865 v celkovej sume 143 463,16 Eur .
Dôvodová správa
- realizácia diela Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionára
v Heľpe je hlavnou aktivitou projektu Denný stacionár Heľpa, na ktorý obec Heľpa získala
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NFP v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v celkovej sume
podľa zmluvy o poskytnutí NFP maximálne do výšky 202 069,41 Eur
- zmluva je výsledkom verejného obstarávania
- zmluva nadobudne účinnosť až po právoplatnom schválení verejného obstávania riadiacim
orgánom poskytovateľa NFP ( Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR).
Príloha Zmluva o dielo
Starosta: otvoril diskusiu
Košťál: dávam návrh na odloženie tejto zmluvy nemáme vedomosti o tejto zmluve
Starosta: prečítal záznam z otvárania obálok z verejného obstarávania tejto zákazky
/príloha zápisnice/
Poprosím aby ste o tejto záležitosti hlasovali, pretože pred tým ako začneme, musíme mať
vybraného dodávateľa a sním podpísanú zmluvu, potom to ide na kontrolu na riadiaci orgán
Verejného obstarávateľa Časy na kontrolu na riadiacom orgáne sú bežne 6 mesiacov, my
chceme začať stavbu realizovať od 1.3.2021, tak aby sme to stihli
Košťál: kedy bola táto zápisnica robená
Starosta táto zápisnica bola robená 20.7.2020
Košťál: minulý mesiac sme mali dve zasadnutia prečo nám táto informácia nebola podaná
Ale stávaš nás pre hotovú vec o ktorej nevieme nič.
Starosta: tu sa predkladajú návrhy od poslancov o ktorých ako starosta tiež neviem nič, neboli
prerokované na pracovných stretnutiach, nemám s tým problém, zmluva Vám bola doručená na
konci dňa o VO nebude rozhodovať obec. Ak budeme posúvať termíny môže sa stať že túto
stavbu budeme realizovať v lete a nemusíme to stihnúť
Kukuľa: porušuješ rokovací poriadok
Nevidíme na tejto zmluve nič zlé, som nadšený že vyhral Heľpan, nerozumiem postupu ktorý
je zvolený, ja osobne som kládol na pracovnom stretnutí otázky ohľadom tejto zákazky, bolo
mi povedané že určite nebudeme hlasovať kým to neskontroluje riadiaci orgán, teraz mi je jasné
že orgán sa bude vyjadrovať až keď bude podpísaná zmluva, prečo sme to toho tlačení a keď
dostaneme zmluvu pre dvomi dňami
Ďučová: vysvetlila postup kontroly na riadiacom orgáne
Košťál: Nikto to tu nespochybňuje, keď máme veci od júla, prečo nám to nebolo predložené na
pracovnom stretnutí, ale na verejnom zasadnutí
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Starosta: Myslel som že zmluva musí byť najprv na riadiacom orgáne skontrolovaná, a že až
tak sa bude onej hlasovať, bohužiaľ som sa mýlil, týmto sa Vám ospravedlňujem
Málik: dávam návrh na ukončenie diskusie, a aby sa hlasovalo o návrhu poslanca Košťála
Starosta dal hlasovať
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 510 za: 5
proti: 2/Andrea Oravkinová, Ján Kukuľa/
zdržal sa: 2 / Milan Bošeľa, Rudolf Mešťan/
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
Odloženie hlasovania o Zmluve o dielo pre stavbu : Rekonštrukcia a zníženie energetickej
náročnosti budovy denného stacionára v Heľpe, so zhotoviteľom : Milan Skladaný, Potočná
385/20, 976 68 Heľpa, IČO: 43635865 v celkovej sume 143 463,16 Eur
Starosta: poprosím ďalšiu zmluvu, na stavebný dozor stavby, táto bola odložená na hlasovanie
po hlasovaní o zmluve o dielo
Ďurčová prečítala návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmluvu o dielo č. 02-09-2020 pre výkon stavebného dozoru stavby: Rekonštrukcia a zníženie
energetickej náročnosti budovy denného stacionára v Heľpe,
so zhotoviteľom : Ing. Jaroslav Hecko, Muránska 486, 980 61 Tisovec IČO: 10903968 v
celkovej sume 3 500 Eur.

Kukuľa dávam procedurálnu otázku či má zmysel o tejto zmluve hlasovať , podal návrh aby sa
otejto zmluve hlasovalo na budúcom zasadnutí OZ
Starosta: otvoril diskusiu
Poslanci nemali žiadne príspevky do diskusie
Starosta: dal o návrhu hlasovať
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 511 za: 7
Oravkinová/

proti: 1/Ján Kukuľa/

zdržal sa: 1 / Andrea

Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
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Odloženie hlasovania o Zmluvu o dielo č. 02-09-2020 pre výkon stavebného dozoru stavby:
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionára v Heľpe,
so zhotoviteľom : Ing. Jaroslav Hecko, Muránska 486, 980 61 Tisovec IČO: 10903968 v
celkovej sume 3 500 Eur.
Starosta: konštatujem prijaté
K bodu 8:
Prerokovanie účelného využitia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na údržbu obecných
budov
Starosta: využitie finančnej pomoci
Moje návrhy odzneli na zasadnutí OZ, kde som predkladal návrhy poslancom,
Mám ďalšie návrhy, vymenoval návrhy na opravu
Lilko: Je tu návrh na prestávku, daj hlasovať
Starosta dal hlasovať o návrhu na prestávku v rokovaní
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 512 za: 6
proti: 0 zdržal sa: 0
Nehlasoval: Jozef Kukuľa, Milan Málik, Rudolf Mešťan
Prítomnosť/kvórum = 6/4 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
Prestávku v rokovaní Obecného zastupiteľstva v Heľpe
Rokovanie OZ pokračovalo po prestávke
Starosta: predložil som svoj návrh poslancom
Kukula: prečo tento tvoj návrh nebol predložený ako návrh obecného úradu finančnej komisií
Starosta: myslím, že toto teraz nie je dôležité, ja som predkladal na pracovnom zasadnutí 18.9
Koštáľ: v piatok sme sa dohodli, čo chceme v rámci tejto obce robiť., kde sme si jasne stanovili
Strecha domu smútku, revízie elektroinštalácie, jedáleň, rozhlas, vianočné osvetlenie, asfalt na
ulici Farskej ceste a oprava cintorínskej cesty, čerpadlá na ČOV, oprava plot cintorín celkovo
96 100 eur. Nechápem, prečo Ty tu dávaš po týždni iné návrhy.

23. zasadnutie 8. október 2020

Strana 19 z 31

OBEC HEĽPA Farská 588/2, 976 68 HEĽPA
Kukuľa Jozef: Chcem dávať hlasovať o návrhu, ktorý bol prerokovaný na prípravnom
zasadnutí, a tak ho prerokovala aj finančná komisia.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
Použitie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci MF SR na výkon samosprávnych pôsobností
obce nehospodárskeho charakteru z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 64.316,00 Eur na
kompenzáciu výdavkov vyčerpaných v priebehu roka 2020 v poradí takto:
Oprava a udržiavacie práce na budove Domu smútku v rozsahu: strecha, zachytávače
snehu, podhľady a náter okien,
Oprava elektroinštalácie a rozvádzačov v obecných objektoch v rozsahu vyplývajúcom
z jednotlivých revíznych správ,
Údržba miestnych komunikácií v rozsahu: asfaltovanie ul. Farská a ul. Cintorínska, a
oprava výtlkov ostatných vybraných úsekov miestnych komunikácií,
Údržba a servis univerzálneho kuchynského robota v školskej jedálni a údržba
obslužnej budovy školskej jedálne v rozsahu: výmena okien a dverí, výmena nefunkčnej
chladničky,
Údržba miestneho rozhlasu v rozsahu: výmena reproduktorov, zosilňovačov, ústredne,
hlásičov,
-

Výmena poškodeného vianočného osvetlenia,

-

Oprava oplotenia cintorína,

-

Údržba čerpadiel čistiarne odpadových vôd,

Dôvodová správa:
V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým
pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať
výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z
príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č.
494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom
územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností.
Na základe uvedeného MF SR vyhlásilo výzvu na poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej
výpomoci samosprávam a uverejnila informácie s podmienkami jej poskytnutia.
Návratná finančná výpomoc sa môže použiť maximálne do výšky výpadku dane z príjmov
fyzických osôb za rok 2020 podľa prognózy MF SR z júna 2020 t.j. 64.316,00 Eur.
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Účel jej použitia je definovaný na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID19 na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka
2020.
Finančná komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh účelu využitia NFV starostu aj
poslancov OZ a odporúča po prehodnotení prioritných potrieb údržby jednotlivých objektov
obce opravy a udržiavacie práce tak ako sú uvedené v tabuľke, ktorá tvorí súčasť tohto návrhu.
Starosta: otvoril diskusiu
Poslanci nemali žiadne príspevky do diskusie
Starosta: hlasovať o predloženom návrhu
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 513 za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
Použitie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci MF SR na výkon samosprávnych pôsobností
obce nehospodárskeho charakteru z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 64.316,00 Eur na
kompenzáciu výdavkov vyčerpaných v priebehu roka 2020 v poradí takto:
- Oprava a udržiavacie práce na budove Domu smútku v rozsahu: strecha, zachytávače
snehu, podhľady a náter okien,
-

Oprava elektroinštalácie a rozvádzačov v obecných objektoch v rozsahu vyplývajúcom
z jednotlivých revíznych správ,

-

Údržba miestnych komunikácií v rozsahu: asfaltovanie ul. Farská a ul. Cintorínska,
a oprava výtlkov ostatných vybraných úsekov miestnych komunikácií,

-

Údržba a servis univerzálneho kuchynského robota v školskej jedálni a údržba
obslužnej budovy školskej jedálne v rozsahu: výmena okien a dverí, výmena
nefunkčnej chladničky,

-

Údržba miestneho rozhlasu v rozsahu: výmena reproduktorov, zosilňovačov, ústredne,
hlásičov,

-

Výmena poškodeného vianočného osvetlenia,
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-

Oprava oplotenia cintorína,

-

Údržba čerpadiel čistiarne odpadových vôd

Kukuľa: ešte jedno uznesenie – návrh
Kukuľa Jozef prečítal návrh uznesenia.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe ukladá obecnému úradu, pripraviť pracovné stretnutie s
možným dodávateľom asfaltových prác pre upresnenie

1)

Objemu prác na ulici Farská , a možnej cene týchto prác

2)

Objemu vysprávok na miestnych komunikáciách

3)

Konzultácie technológie asfaltovania

Dôvodová správa :
Poslanci OZ sa pre lepšie plánovanie opráv miestnych komunikácii, chcú zúčastniť
predzákazkových konzultácií.
Starosta otvoril diskusiu
Málik: chcem sa opýtať, keď ideme asfaltovať, či máme tam všetky inžinierke siete aby sa
nestalo že ideme asfaltovať, a potom zistíme že ideme inžinierske siete opravovať. Bolo by
potrebné dať všetky veci do poriadku
Starosta: dal hlasovať o predloženom návrhu
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 514 za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe ukladá
Obecnému úradu, pripraviť pracovné stretnutie s možným dodávateľom asfaltových prác pre
upresnenie
1) Objemu prác na ulici Farská , a možnej cene týchto prác
2) Objemu vysprávok na miestnych komunikáciách
3) Konzultácie technológie asfaltovania
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Starosta: konštatujem prijaté
K bodu:10
Zmena rozpočtu obce Heľpa roku 2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020
Tkáčiková: Zdôvodnila potrebu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Dnes bola ešte doručená požiadavka ZUŠ poprosila by som Vás aby bolo opatrenie doplnené
v zmysle ich požiadavky
Starosta: poprosím stanovisko finančnej komisie
Kukula Jozef: Prečítal stanovisko finančnej komisie a jednotlivé položky rozpočtového
opatrenia č.6 / príloha zápisnice/
Kukuľa Jozef: mám ešte jeden pozmeňovací návrh
Mešťan: drobná zmena navrhujem zo sumy na zakúpenie farby na okná na dom smútku, zobrať
150 eur a zakúpiť do ZUŠ – ky prietokovú batériu aby mali teplú vodu
Tkáčiková: Nájdeme prostriedky z výnosu dane, dajme tam 200 eur do transferu pre ZUŠ

Kukuľa Jozef pred návrhom o zmene rozpočtového opatrenia by som dal návrh na prestávku,
aby som si s ekonómkou zapracoval zmeny
Starosta dal hlasovať o návrhu na prestávku

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 515 za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
Prestávku v rokovaní OZ v Heľpe – 5 minút
Starosta: konštatujem prijaté
Starosta: Pokračujeme v rokovaní OZ po prestávke, sme v bode zmena rozpočtu obce Heľpa
pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020
Kukuľa Jozef predniesol pozmeňovací návrh k rozpočtovému opatreniu č. 6/2020 / príloha
zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
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1) zmenu položky v 0830 MR - reproduktory, zosilňovače,
ústredňa, hlásič SMS z 7000,- € na 4500,- €
2) zmenu položky v 0620 RO - služby kom. Infraštruktúry + ročná
údržba (wifi- obec,zastávka,štadión, jedáleň, stacionár, kamery)
z 2300,- € na 500,- €
3) ušetrene prostriedky presunúť na 0620 RO - oprava el.inštalácie
v objektoch a rozvádzačoch zmena z 10.000,- na 14.300,- €
Dopad na zmenu bežného rozpočtu bude 0-ový

Dôvodová správa :
Zmenu návrhu predkladám v prípade rozhlasu z dôvodu že sa viem stotožniť len z výmenou
ústredne a zosilňovačov (vyšší výkon) spolu z doplnením technológie o posielanie SMS
občanom. Striktne nesúhlasím z zamieňaním funkčných bezdrôtových hniezd na drôtové (vedie
to k natiahnutiu nových vzdušných vedení , čo považuje v dnešnej dobe za nežiaduce).
V predchádzajúcej rozpočtovej zmene sme na túto opravu vyčlenili peniaze. Pre prípadne
rozšírenie optického spoja na školskú jedáleň a stacionár považujem čas a cenu pre obec za
nevyhovujúce, nakoľko stacionár sa ide na rok sťahovať a priebežný internet pre školskú
jedáleň sa dá zaobstarať za 15,- € / mesiac. Peniaze odporúčam pridať do opráv el. inštalácií
kde za pár posledných dní vyplynuli ďalšie potreby navyšovania. Pre zrýchlené konanie
navrhujem túto položku rozšíriť. Pred hlasovaním o návrhu dávam procedurálny návrh či
budeme hlasovať o celku alebo len v nejakých bodoch
Pred Hlasovaním o návrhu dávam procedurálny návrh, aby sa o jednotlivých dopĺňaných
položkách rozpočtového opatrenia č. 6/2020 hlasovalo jednotlivo alebo či chcete hlasovať ako
o celku
Lilko: riešili sme to na pracovnom stretnutí, je potrebná výmena zosilňovačov a ja by som bol
rád keby sa tie hniezda zrušili ale je to na Vašom rozhodnutí, keby sa tie hniezda zrušili, lebo
tie rozhlási majú veľké opozdenie konkrétne na ulici Záhradná a ruší aj vysielanie v dedine
aspoň tam keby sme to hniezdo zrušili. Minimálne toto by som dal neceniť.
Kukuľa Jozef: finančné prostriedky na toto sú
Starosta dal hlasovať ako za celok
Lilko ja by som dal hlasovať samostatne. S tým, že dohodnime sa teraz čo s tým rozhlasom
Kukuľa podal návrh na riešenie rozhlasu a výšku financií / 5000/
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Lilko hlasujme to samostatne
Starosta dal hlasovať za procedurálny návrh
Kukuľa Jozef: procedurálny návrh či budeme hlasovať anblok, alebo jednotlivo
Starosta dal hlasovať za procedurálny návrh
Procedurálny návrh, aby sa o jednotlivých dopĺňaných položkách rozpočtového opatrenia č.
6/2020 hlasovalo alebo anblok
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 516 za: 5
proti: 2 / Milan Málik, Rudolf Mešťan/
zdržal sa: 2 Andrea Oravkinová, Michal Košťál
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
Procedurálny návrh, aby sa o jednotlivých dopĺňaných položkách rozpočtového opatrenia č.
6/2020 hlasovalo jednotlivo.
Kukuľa prečítal návrh rozpočtového opatrenia č.6/ 2020
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
1.zmenu položky v 0830 MR - reproduktory, zosilňovače, ústredňa, hlásič SMS z 7000,- € na
5000,- €
2.zmenu položky v 0620 RO - služby kom.infraštruktúry + ročná údržba (wifi- obec, zastávka,
štadión, jedáleň, stacionár, kamery) z 2300,- € na 500,- €
3.ušetrene prostriedky presunúť na 0620 RO - oprava el. inštalácie v objektoch a rozvádzačoch
zmena z 10.000,- na 13.800,- €
Vianočné osvetlenie 7000,- €
ZUŠ transfer 200,- €
Starosta otvoril diskusiu
Hlasovanie
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 517 za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo 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
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operácií na príslušných položkách rozpočtu uvedených v priloženej tabuľke, ktorá tvorí súčasť
tohto opatrenia.
Košťál: Návrh na zakúpenie elektrického osvetlenia na základe cenovej ponuky
Starosta: otvoril diskusiu
Starosta: dal hlasovať o preloženom návrhu

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 518 za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
Zakúpenie vianočného osvetlenia podľa predloženej cenovej ponuky.
Starosta ďalší bod – obecné pozemky.
Lilko: obecné pozemky sa nám míňajú, do existujúcich pozemkov ak ich budeme chcieť
predávať budeme musieť investovať nemalé prostriedky je potrebné aby sme cenu zvýšili
a zapracovali do smernice o nákladní s majetkom obce, ja navrhujem cenu 3,32 zvýšiť na
sumu na sumu 7 eur
Starosta diskusia
Kukula Jozef: myslím si že je to rozumný návrh, je to dosť veľký skok ja by som navrhoval
zvýšenie na 5eur a s účinnosťou od 1.1.2021
Mešťan má to byť na všetky pozemky, alebo len na stavebné pozemky
Kukuľa Jozef nemáme stavebné pozemky
Košťál: pozemkov veľa nemáme, veľa ľudí nakúpili za malé peniaze, a teraz keď máme len pár
ideme zvyšovať
Starosta: my v súčasnosti máme týchto pozemkov málo, budeme nakupovať pre Teplicu II aby
sme ich potom posúvali ďalej, zvýšime cenu pozemkov na trhu s pozemkami v rámci obce. Ja
by som skôr tento návrh odložil a potom aby sme tú cenu upravili.
Lilko: otváral som túto diskusiu hlavne preto, že každý by chcel stavať v novej štvrti a máme
v obci kopu nehnuteľnosti v centre dediny možno keby sme zvýšili cenu pozemkov zatraktívnili
by sme nehnuteľnosti v strede dediny. Budem rád ak sa o tejto téme porozprávame aspoň na
pracovnom stretnutí a chcem aby sme to riešili
Mešťan: navrhujem tento bod presunúť na pracovné stretnutie a uzatvoriť diskusiu
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Starosta: otvoril diskusiu
Starosta: dal hlasovať o predloženom návrhu

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 519 za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 9/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje
Ukončenie diskusie k bodu programu „ Obecné pozemky“

K bodu 11:
Rôzne
Málik: na stránke obce visí návrh na zmenu územného plánu obce. My poslanci o tom nevieme.
Čo sa tým myslelo
Starosta: Tí poslanci, ktorí boli poslancami v minulom období vedia že zmena územného plánu
obce vyvstala s požiadaviek obyvateľov obce. Procesy, ktoré prebiehajú sú v súlade so
zákonom tie procesné úkony, ktoré prebiehajú sú v zmysle zákona.
Malík: staré zastupiteľstvo niečo schválilo to nemyslite vážne, my o tom nič nevieme

Durčová bude Vám to predkladané
Málik: Je minimálne korektné aby sme vedeli o veciach, ktoré visia na úradnej tabuli.
Málik: ja keď som sa pýtal koľko ľudí platí za stočné, myslel som koľko máme zmlúv, koľkí
platia, ktorí sa napojili, ktorí nie, ktorí sa mohli napojiť a nenapojili sa, musia niečo deklarovať
obci. Dozvedáme sa že niektorí platia, niektorí nie. Žiadam konkrétnu správu, koľko ľudí je
pripojených a o akú sumu do rozpočtu ide. Nie je normálne, aby ľudia v tejto dedine, ktorí si
ctia zákon doplácali na tých ktorí neplatia. Poprosím konkrétnu správu, myslím že kolegovia
nebudú mať s tým problém aby sme dostali do budúceho pracovného zasadnutia tieto
informácie
Málik: pán starosta Ty sa zúčastňuješ za obce Heľpa na zasadnutiach mikroregiónu ja som
nedostal od teba žiadnu spätnú väzbu, výstup čo ste tam riešili. Potom sa dozvedáme od iných
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starostov čo sa tam rieši. Poprosím ťa čo ste tam riešili daj nám nejaký výstup kedy si bol, čo
ste tam riešili
Starosta: Najbližšie zasadnutie bude na budúci týždeň štvrtok v Heľpe, v poslednom čase
sociálny taxík jeho financovanie, dohodli sme sa že ho budeme platiť so spoločných peňazí
Preberajú sa tam bežné záležitosti, ktoré život prináša, posledné z pohľadu iusu projekty, ktoré
mestá a obce predkladajú v rámci štátu, stratégia ohľadom projektov financovaných
z prostriedkov európskej únie
Nespomínam si zásadné vecí, ktoré by som mal za potreby Vám podsunúť
Malik: poprosím ťa pán starosta ak budeš na takomto jednaní informuj poslancov jednou dvomi
vetami o jednaní, pretože ja som sa dozvedel že v rámci deištitualizácie DDS jednáš s pani
riaditeľkou dss v Pohorelskej Maši o predaji nejakých pozemkov v Heľpe , prečo mi o tom
nevieme, čo riešiš ak nemáš na to schválenie od poslancov. Ja sa dozviem veci o ktorých by
som mal vedieť ako poslanec od pani riaditeľky. Kvôli čomu Ty riešiš vecí o ktorých nevedia
poslanci. Ak ty riešiš o predaji nejakých pozemkov a my máme nejaké plány do budúcna a Ty
už riešiš druhý mesiac nejaké veci, príde my to troška trápne Pani riaditeľka sama povedal, že
nemá problém predstaviť tieto veci poslancom, aby vedeli informácie posúvať občanom ako to
vidia oni však sa to týka ich života. Táto riaditeľka bola na mikroregióne oslovila všetkých
starostov aj Teba oslovila a Ty nič. Je to trápne ak sa dozvedáme veci o ktorých by sme mali
vedieť od iných. Príde mi to čudné a trápne, že sú tu veci o ktorých mi nič nevieme
Starosta: ja iba v krátkosti pani riaditeľka bola na mikroregióne, bolo to ešte v lete požiadal
všetkých starostov o možnosť umiestnenia a vytypovanie vhodných lokalít. Nechcel som Vás
opomenúť. Je to v rámci všeobecných tém, kde som im za obec predstavil pozemky ktoré by
prichádzali do úvahy. Ja som len dal do pozornosti majetok ktorý máme, na konci dňa aj tak
vy budete rozhodovať a o umiestnení zariadení bude rozhodovať ministerstvo. Takže neviem
čo som týmto porušil, nič som s tým neporušil takýchto stretnutí mám denne, myslím si že nič
neporuším keď dám do pozornosti majetok, ktorý by potencionálne do tejto záležitosti spadal.
O ničom som nerozhodol, nič som nepovedal, že ideme predávať
Málik: som rád že si potvrdil, to o čo tu štyri mesiace ide. Ide o elementárnu slušnosť, ty ideš
jednať o majetku, oznam nám to. Ty nám to presne robíš ako s tou zmluvou, ktorú sme dneska
schvaľovali nemáš hovoriť na konci dňa ale na začiatku dňa nám povedať viete čo idem toto
robiť. Takže ide len o to že nám 4 mesiace nič neoznámiš ja som ťa z ničoho neobvinil.
Bošeľa: nie je to kontraproduktívne, keď riešiš ale nám to nepovieš, načo tam tráviš čas keď mi
o tom nevieme a vo finále nám nič neoznámiš. Čo ak my Ti povieme že dds- ku tu nechceme,
načo máš tam míňať čas
Starosta: ja si dovolím svoj čas manažovať tak ako uznám za vhodné
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Kukula Jozef: reagujem na poslanca Málika Tvoj postup nás vedie k nedobrým rozhodnutiam,
informuj nás o tom s kým a s čím jednáš
Málik: Farská veľa sťažností, zistiť čo tam je potrebné robiť, predpokladám že sa tam pôjdeš
pozrieť aj my pôjdeme a vec budeš riešiť. Všetci tam majú problém s parkovaním Ja očakávam
od obecného úradu aby sme zamedzili týmto problémom aby sme eliminovali tieto vecí ktoré
vznikajú s dopravou. Je tam jednosmerka a nedá sa tam prejsť. Neviem momentálne riešenie
Očakávam návrhy od obecného úradu aby sme obmedzili tieto sťažnosti, potreba sa stým
zaoberať reálne , čakám návrhy opatrení od obecného úradu do najbližšieho zastupiteľstva, mali
by sme dať hlavy dokopy a nejako to riešiť
Málik: Bytovky na ulici hlavnej: mal som nepríjemný telefonát od pána Ševca. Jedná sa o to že
pán Ševc si dal žiadosť o prenájom záhradky. My sme sa dohodli v dobrej viere že ak nebudú
sťažnosti od susedov, nech to užíva a že musíme nájsť nejaký spôsob ako tieto pozemky
vysporiadať, žiadosť sme odložili alebo neprejedali kým sa to nedá do poriadku.
Ševc že bol za ním starosta aj s Cabanom že dostali anonym hneď ma napadlo, že moja komisia
žiadnu žiadosť neprejednávala a podľa zákona o sťažnostiach anonym sa neprejednáva. Ja som
mu povedal, že pokiaľ ja viem anonym sa ma chytiť zbaliť a zahodiť. Povedal že nie, že pán
starosta mu povedal, že keď je sťažnosť opodstatnená musí konať a že boli tam že to musí riešiť.
Starosta mu tiež povedal, že poslanci chodia na OZ nepripravení a nevedia o čom hlasujú.
Najhoršie je že starosta mu dal odstrániť čiernu stavbu že my sme tak rozhodli. Ak urobíš pán
starosta takýto precedens že dáš odstrániť čiernu stavbu jednému otvoríš pandorínu skrinku.
Toto je problém celej dediny, týka každého jedného domu. Ak dáš odstrániť jednému ten začne
napadať druhého. Poprosím Vás pripravme veci k tomu aby sa veci raz a navždy dali pozemky
okolo bytovky, prístupová cesta, konečne dala na pravú mieru. Nech sa ľudia vyjadria
a dohodnú sa. Ja tu nebudem počúvať koho to je a koho nie. Je to trápne. Dajme si do budúceho
stretnutia uvažovať o tom ako to riešiť, buď stretnutie s občanmi a nejaké riešenie aby sme to
raz navždy uzavreli.
Starosta: ja som s Cabanom pri bytovkách nebol. Môžeš má napadať.
Kukuľa Jozef: ja som ďalší človek ktorého oslovil pán Ševc. Predložiť či existuje nejaké
konanie na našom stavebnom úrade o odstránení stavby, Ja ten zákon ktorí im umožňuje
vysporiadať pozemky ja nepoznám, pripravme v spolupráci s nimi odkúpenie vecí a ponúknime
im.
Starosta: toto nie je v stave obce vyriešiť. Je potrebné osloviť právnikov. Prišli tu individuálne
požiadavky vy ste nevyhoveli
Kukula Ján:

Zase si zle rozumel. My urobme nejaké rozhodnutie, a potom právnik.
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Kukula Jozef: Zmeň tento postup, ktorý riešiš, nebudeme tu na Teba kričať ani nič. Nerieš
postup s právnikmi ale najprv s ľuďmi, ktorých sa to týka, ak budeš stále posúvať ľuďom že
my sme nepripravení to naša vôľa nebolo, my sme to chceli riešiť komplexne,
Starosta: ja nikdy sám nedokážem pripraviť taký návrh aby ste sa sním stotožnili, poslanec musí
niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia
Bošeľová: Je to riešenie očierňovať poslancov? O nepripravenosti
Malík: budem rád ak pán starosta posunie veci okolo cintorína
Košťál: studničná a krížna žiadosti od občanov, údajne tam padá časť cesta, treba sa na to
pozrieť a do najbližšieho zasadnutia pripraviť riešenie
Starosta: informácia o aktivitách, ktoré momentálne v obci priahajú
Oprava elektroinštalácie v posilňovni, ktoré vystali z revízie, úrad práce vymaľovanie, výmena
keramiky, riešime začiatok vykurovacej sezóny, vymenili sme šnek na kotolni
Bol som v Bratislave na agentúre, zmena parametrizácie posudzovania energetik. nákladov
budovy obecného úradu
Vznikla potreba na výpravky po budovaní elektroinštalácie v budove telocvične, Chodia tam
traja pracovníci, bude potrebné dozemniť jeden zvod pri základnej škole
Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo na svojej stránke požiadavku pre samosprávy, hľadajú
vhodné lokality na hnedý park, upozornili som na lokalitu Ledňová, ktorá je aj v územnom
pláne obce, sú to prevažne súkromné pozemky
Lilko: som rád, že táto iniciatíva vznikla, mali by sme začať jednať s vlastníkmi o výkupe
pozemkov
Stretnutie s projektantami, riešili sme materskú školu, okolo piatej prišla cenová ponuka od
spoločnosti Strabak na asfaltovanie, oslovil som spoločnosť Strabak, len na margo toho že
chcete byť pri rokovaní nie vždy sa to dá
Kukuľa: prijalo sa uznesenie, aby nedošlo k nedorozumeniu jedná sa o to aby sme boli prizvaní
pred vyhlásením verejného obstarávania, ten dodávateľ tu bude dlhšie
Starosta: v piatok sme sa na pracovnom stretnutí dohodli na asfaltovaní, zadefinovali sme
rozsah a ja som im to poslal elektronický, následne ma oslovili že budú mať cestu a prídu na
stretnutie ohľadom toho, nehľadajme v tom nejakú účelnosť
Ďurčová: cenová ponuka je len na tú lokalitu na ktorej ste sa dohodli, je to len orientačná vec,
predpokladané náklady, veď to musíme obstarať, môžem Vám to poslať
Starosta: dodávateľ najlepšie vie, čo a ako treba ja nie som odborník na cesty, orientačnú cesnu
vieme, budeme obstarávať
23. zasadnutie 8. október 2020

Strana 30 z 31

OBEC HEĽPA Farská 588/2, 976 68 HEĽPA
Kukuľa Ján: prečo si to nevieme sami spraviť, asfalt je lacný my si robíme samy, dá sa to urobiť
vo vlastnej réžií

K bodu 12:
Interpelácie
Starosta otváram diskusiu
Poslanci nemali žiadne príspevky k uvedenému bodu programu
K bodu 13:
Záver
Starosta: ukončil dvadsiate tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Heľpe a poďakoval
prítomným za účasť

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

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

Jozef Kukuľa

Milan Málik

overovateľ zápisnice

overovateľ zápisnice

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