ZÁPISNICA
č. 3/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 03. 07. 2020
Miesto konania:

zasadačka obecného úradu

Prítomní:

Ing. Ján Kepič PhD., Mgr. Slávka Škutková, Mgr. I. Drančáková,
Ľ.Kislík, Ing. Jaroslav Zaremba, Mgr. E. Zarembová, Mgr. V. Žírová
Ing. Rudolf Dzurko, Adela Demčáková

Program:

podľa pozvánky

Čas konania:

15.00 hod. – 18.00 hod.

K bodu 1
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý privítal
prítomných poslancov OcZ. V úvode starosta obce oboznámil poslancov OcZ s návrhom
doplnenia programu o body – voľba predsedu komisie pre šport, voľba člena komisie podľa
čl.7 ods. 5 zák. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov a o bod vytvorenie územného plánu obce
Zemplínske Hámre. Následne dal starosta obce hlasovať o schválenie predloženého programu
rokovania OcZ. Hlasovanie prebehlo s týmto výsledkom:
Za schválenie doplneného programu rokovania OcZ hlasovali 6 poslanci:
- Mgr. S. Škutková, Mgr. I. Drančáková, Ľ. Kislík, Ing. J. Zarmba, Mgr. E. Zarembová,
Mgr. V. Žírová,
- proti: 0 poslancov,
- zdržali sa: 0.
Následne poslanci OcZ schválili:
Návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Veronika Žírová
Mgr. Ivana Drančáková
Ľuboš Kislík

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Slávka Škutková
Mgr. Emília Zarembová

Zapisovateľka:

Adela Demčáková

K bodu 2
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že do podateľne OcÚ bola doručená žiadosť od
pani Ľubici Kislíkovej – LUKI, Kostolné námestie 178/6, 067 77 Zemplínske Hámre,
o zriadenie nájomnej prípadne kúpnej zmluvy na pozemok pre vytvorenie odstavných miest pri
penzióne. Išlo by o vytvorenie odstavných plôch na obecnom pozemku C KN 2/7. Starosta obce
dodal, že na spoločný stavebný úrad bola doručená žiadosť o rozšírenie spomínaného penziónu,
kde sa pri šetrení zistilo, že terasa nad potokom je čiernou stavbou a stavebník bol vyzvaný na
doloženie všetkých potrebných materiálov, v prípade, ak sa dokumenty nedoložia, stavba

nebude zlegalizovaná a stavebník bude vyzvaný na odstránenie čiernych stavieb. Otvoril
k tomuto bodu rozpravu :
- poslanec Ing. Zaremba poznamenal, že obec disponuje veľmi malým množstvom odstavných
plôch na Kostolnom námestí – v centre obce. V blízkosti sa nachádza aj múzeum a pre rozvoj
cestovného ruchu v obci by bolo dobré zanechať parkovacie miesta a nedávať ich do prenájmu.
Starosta obce dal hlasovať o schválení žiadosti pani Ľubici Kislíkovej –LUKI o zriadenie
nájomnej prípadne kúpnej zmluvy na pozemok pre vytvorenie odstavných miest.
Hlasovanie prebehlo s týmto výsledkom :
- za schválenie žiadosti hlasovalo – 0 poslancov
- proti schváleniu – 6 poslancov
- zdržalo sa – 0 poslancov
K bodu 3
Starosta obce informoval poslancov OcZ o organizovaní akcie Deň obce 2020. Kvôli
opatreniam súvisiach s COVID-19 sa pôvodné plánovaný program musel zrušiť a musela sa
vymyslieť nejaká socialnejšia verzia. Program by sa uskutočnil v poobedňajších hodinách.
Zachovala sa tradičná súťaž vo varení gulášu a návšteva motorkárov spojená s prehliadkou
motoriek, súťaže pre deti, detské atrakcie a večerná zábava.
Organizačné zabezpečenie akcie dňa obce zobralo na vedomie – 6 poslancov.
K bodu 4
Keďže pán Širgeľ st. sa vzdal mandátu poslanca a s taktiež aj predsedu komisie pre šport,
starosta obce navrhol poslancov aby sa zvolil nový predseda spomínanej komisie. Poslanci OcZ
sa vyjadrili, že by bolo vhodné aby to bol človek, ktorý má blízky vzťah k športu. Poslankyňa
Mgr. Drančáková uviedla, že aj keď je náhradníčka neznamená to, že by sa mala ujať tejto
úlohy. Poslanci OcZ navrhli aby sa predsedom komisie pre šport stal poslanec Ing. J. Zaremba,
MBA, ktorý je zároveň predsedom komisie pre výstavbu a rozvoj obce. Poslanec Ing. J.
Zaremba, MBA, prijal túto funkciu. Starosta obce dal hlasovať o zvolení Ing. J. Zarembu,
MBA, za predsedu komisie pre šport. Hlasovanie prebehlo s týmto výsledkom :
- za schválenie Ing, J. Zarembu, MBA za predsedu komisie pre šport hlasovalo – 5 poslancov
- proti schváleniu – 0 poslancov
- zdržalo sa – 0 poslancov
K bodu 5
Pán Širgeľ st. bol aj členom komisie podľa čl.7 ods. 5 zák. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
Táto komisia dohliada na majetkové priznanie starostu obce. Poslanci OcZ navrhli, aby sa
členom stala poslankyňa Mgr. Drančáková, ktorá súhlasila. Starosta obce dal hlasovať o zvolení
Mgr. Drančákovej za člena komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. Hlasovanie prebehlo s týmto výsledkom :
- za schválenie – 5 poslancov
- proti schváleniu – 0 poslancov
- zdržalo sa – 0 poslancov
K bodu 6
Starosta obce informoval poslancov OcZ že obce plánuje zhotoviť nový Územný plán
obce Zemplínske Hámre, nakoľko cesta zmien a doplnkov je problematická. Nový územný
plán by mal byť hotový v roku 2021, a bude možné, aby bol prefinancovaný cez dotácie štátu.

Poslanec Ing. Zaremba, MBA, dodal, že tento problém sa rieši už dlhé roky, a je potrebné aby
bol nový územný plán. Poslankyňa Mgr. Škutková dodala, že je veľmi rada, že sa to začalo
riešiť.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie vyhotovenia nového Územného plánu obce
Zemplínske Hámre :
- za schválenie – 6 poslancov
- proti schváleniu – 0 poslancov
- zdržalo sa – 0 poslancov
K bodu 7
Hlavný kontrolór obce Ing. Dzurko informoval poslancov OcZ o pláne kontrolnej činnosti
obce Zemplínske Hámre. Poslankyňa Mgr. Žírová vzniesla dotaz, že by bolo vhodné kontrolu
zamerať aj na ubytovacie zariadenia v obci. Hlavný kontrolór obce uviedol, že dotaz sa berie
na vedomie a kontrola sa vykoná. Následne dal starosta obce hlasovať o schválení plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemplínske Hámre. Hlasovanie prebehlo s týmto
výsledkom :
- za schválenie – 6 poslancov
- proti schváleniu – 0 poslancov
- zdržalo sa – 0 poslancov
K bodu 8
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že na OcÚ bola doručená žiadosť o poskytnutie
dotácie pre žiadateľa TJ Vihorlat Zemplínske Hámre. Keďže členovia neprišli podpísať
zmluvu, ktorá bola pripravená na podpis vo februári, schválená dotácia im nebola prevedená na
účet. Starosta obce otvoril rozpravu. Poslanec Ing. Zaremba, MBA uviedol, že futbal je šport,
kde sú peniaze potrebné ale je potrebná aj chuť sa tomu športu venovať. Všetko sa zakladá na
spolupráci či už s vedením obce, alebo inými klubmi. Dodal, že ako už zvolený predseda
komisie pre šport je za schválenie žiadosti ale je za to, aby sa im previedla najskôr polovica
žiadanej sumy a po vyúčtovaní by sa im previedla druhá polovica. Starosta obce dodal, že od
klubu nebol ako čestný člen výboru informovaný, že majú nového trénera a nikto z klubu nebol
na OcÚ riešiť nejaké problémy, pri riešení ktorých by im bol určite nápomocný. Starosta obce
dal hlasovať o schválení poskytnutia dotácie pre TJ Vihorlat vo výške 4 269,00 EUR, ktoré
budú vyplatené v dvoch splátkach, jedna po podpísaní zmluvy a druhá po vyúčtovaní tej prvej.
- za schválenie žiadosti – 5 poslancov
- proti schváleniu – 0 poslancov
- zdržalo sa – 0 poslancov
K bodu 9
Starosta obce dal priestor k interpeláciám poslancov a starostu obce:
- starosta obce informoval poslancov, že v najbližšej dobe na základe poskytnutia dotácie
z Úradu vlády SR, ktorej žiadosť bola schválená OcZ sa bude asfaltovať parkovisko pri TIC
v kameňolome, osadili sa tam obrubníky a odvodnila sa cesta.
- starosta obce informoval poslancov OcZ, že asfaltovať sa bude aj prístupová cesta na
cintoríne,
- ďalej informoval poslancov OcZ, že firma BETPRES s.r.o., ktorá realizovala Protipovodňové
opatrenia v obci I, II, III etapu ignoruje výzvy na reklamáciu diela I a II etapy. Uviedol, že ak
sa nedokáže s firmou skontaktovať bude sa to riešiť súdnou cestou.
- starosta obce informoval poslancov OcZ že bola podaná žiadosť o predĺženie termínu
realizácie projektu Karpatské koľajky o rok, dodal, že úverová zmluva ešte nebola podpísaná.

- Poslankyňa Mgr. Drančáková uviedla, že by bolo dobré aby sa niekde v obci urobil detský
kútik na hranie, a k bytovému domu by trebalo kontajner na tetrapaky.
- starosta obce informoval poslancov že ZMOS – Sninský región bol schválený návrh na jeho
zrušenie.
Poslanci OcZ na svojom zasadnutí schválili uznesenia z OcZ č. 14/2020 – 20/2020.
Starosta obce poďakoval poslancom OcZ za účasť na zasadnutí OcZ.

Overovatelia zápisnice:

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

...................................................
Mgr. Emília Zarembová

