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VRANOVSKÉHO REGIÓNU
Ul. Dr. C. Daxnera 87, Vranov n. T., PSČ 093 16

Zápisnica z rokovania Rady ZMO VR
zo dňa 28. 11. 2019 – Obecný úrad Benkovce
Program rokovania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otvorenie a privítanie,
Schválenie programu zasadnutia,
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení (Rada ZMO VR, 09. 10. 2019),
Informácie z Komory obcí a Rady ZMOS (Štrbské Pleso 26. a 27. 11. 2019),
Vystúpenie a prezentácie pozvaných hostí:
 Mgr. Daniela Ihnátová - štátny archív,
 Peter Mlynár - GDPR,
 DCOM,
 Ing. Kovalská – Projekt Cesta na trh práce 3 a elektronická komunikácia s ÚPSVaR Vranov n. T.,
7) Rôzne:
 webová stránka ZMO VR,
 plnenie rozpočtu ZMO VR na rok 2019,
 zdravotné ambulancie vo Vranove nad Topľou (urológia, onkológia),
 JUDr. Anton Hajduk – podpora stolného tenisu v regióne Vranov n. T.,
 HzOS – kalendár podujatí na rok 2020,
8) Návrh na uznesenie
9) Záver (cca 12.30 hod.)
Prítomní členovia Rady ZMO VR podľa prezenčnej listiny: 12 (Balog, Berta, Cmar, Duda, Fenčák, Flešár,
Hreha, Lorinc, Mižáková, Naštová – Hladová, Vileník, Zubková),
Neprítomní členovia Rady ZMO VR podľa prezenčnej listiny: (Mičko, Ondič, Ragan, Vaľko - ospravedlnení)
Prítomnosť 12 zo 16 – 75 %
Členovia revíznej komisie prítomné: 2 (Husivargová, Pavlišková), neprítomná: Kráľová (ospravedlnená),
Čestný predseda ZMO VR: Kulik neprítomný - ospravedlnený
K bodu č. 01 – Otvorenie a privítanie
 Rokovanie otvoril predseda ZMO VR Daniel Lorinc (10:15 hod.) – privítal prítomných hostí, členov Rady ZMO
VR a členov revíznej komisie na 07. zasadnutí Rady ZMO VR po 30. Sneme ZMO VR. V úvode poďakoval
domácej p. starostke (Pavlišková) za prípravu zasadnutia.
K bodu č. 02 – Schválenie programu zasadnutia
 Predseda ZMO VR prítomných oboznámil s programom rokovania, ktorý členovia Rady ZMO VR schválili
(hlasovanie za 12, zdržali sa 0, proti 0).
K bodu č. 03 – Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa
 Predseda ZMO VR navrhol návrhovú komisiu – Michal Flešár, Ľubomír Hreha, Jozef Berta, ktorú prítomní
členovia Rady ZMO VR schválili (hlasovanie za 12, zdržali sa 0, proti 0),
 Predseda ZMO VR určil za zapisovateľa tajomníka Rady ZMO VR – Fenčák.
K bodu č. 04 – Kontrola plnenia uznesení (Rada ZMO VR, 09. 10. 2019),
 Predseda ZMO VR prekontroloval plnenie uznesení z 06. zasadnutia Rady ZMO VR a v krátkosti pripomenul
o čom sa rokovalo na ostatnom zasadnutí Rady 09. 10. 2019 (Informácie z Komory obcí a Rady ZMOS
(Štrbské Pleso 23. a 24. 09. 2019), JUDr. Justína Kmeťová – okresná prokuratúra Vranov n. T., Ing. Viliam
Carach, PhD. - ochrana ovzdušia, Ing. Eduard Demel - BFF Central Europe s.r.o., JUDr. Ján Lengvarský štátna pomoc a pomoc de minimis, finančné vyhodnotenie Dňa samosprávy, vyhodnotenie pracovnej cesty
do Bystřicka). Konštatoval plnenie všetkých úloh a uviedol, že o niektorých otázkach sa bude rokovať
v ďalšom priebehu zasadnutia Rady ZMO VR.
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K bodu č. 05 – Informácie z Komory obcí a Rady ZMOS (Štrbské Pleso 26. a 27. 11. 2019),
 Bod 1 - Oficiálny začiatok predseda Tréger, minúta ticha za obete dopravnej nehody pri Nitre (9 z 12-tich z
obce Koliňany), komora miest (30 prítomných primátorov z 59), starostov (56 prítomných zo 73), schválenie
programu
 Bod 2 - Voľba návrhovej a volebnej komisie
návrhová (3-členná) komisia
 Bod 3 - Vyhodnotenie plenia úloh z Uznesení Rady ZMOS
z Kancelárie ZMOS – písomný materiál, diskusia žiadna
 Bod 4 - Aktuálne info z legislatívneho procesu
Predseda Turčány a Muška - písomný materiál
Diskusia:
starosta Čičmanec - výpovede zo Zmlúv od Envipacku, losovanie novej OZV až v 1. štvrťroku 2020, zmena
zákona o trvalom pobyte - nové tlačivá, ktoré si MaO musia kupovať sami,
Predseda Tréger, potom Turčány - OZV musia byť súčinné, využívajú súčasnú situáciu pred schválením
novely zákona o odpadoch,
Muška - zákon o občianskych preukazoch - pozrie sa na to K ZMOS,
starosta ??? - na Gemeri vypodenia zmlúv zo strany Naturpack-u hlavne maličké obce,
starosta Riečka - na Malohonte tiež vypovedania zmlúv zo strany OZV nielen malé obce,
starosta Sagan - stavebný zákon - právomoc zostáva na MaO (nezáleží na počte stavebných obvodov),
detské ihriská - certifikát nemôže byť zamestnanec MaO, revíziu môže byť zamestnanec MaO (každých 24
mesiacov),
starostka Uhrovec - miera zhodnocovania odpadov - usmernenie zo strany MŽP?,
podpredseda Turčány - K ZMOS pošle návod k miere separácie,
 Bod 5 – Návrh na vymenovanie riaditeľa K ZMOS-u od 01. 01. 2020
Ústna informácia - návrh predsedu ZMOS - Michal Kaliňák (krátko sa predstavil) - schválený bez diskusie,
 Bod 6 – Návrh na zmenu stanov ZMOS
Ústna informácia - účasť na Sneme ZMOS len tie MaO, ktoré nemajú podlžnosti voči ZMOS-u - to znamená
majú vyrovnané poplatky k 31. 03. príslušného kalendárneho roka,
 Bod 7 – Stanovisko k rozpočtu verejnej správy 2020-2022,
Výkonný podpredseda Turčány – písomný materiál, rozpočet asi prejde v NR SR, ekonomika sa zhoršuje už teraz je rozpočet nereálny,
Turčány - Environmentálny fond (50 mil. € na vodovody, kanály a ČOV)- žiadosti do 23. 12. 2019, bohužiaľ
malé obce nie sú projektovo pripravené, nemajú vodoprávne povolenia a verejné obstarávanie (VO),
starosta ??? - horná Torysa - požiadavka na zvýšenie rozpočtu pre MaO (195,- € na osobu nad 65 rokov a
rok),
Predseda Tréger – nič o sociálnych službách s neverejným službami nepodpisovať,
 Bod 8 – Informácie o spoločnom rokovaní predstaviteľov ZMOS a NKÚ
písomný materiál, Krajčíř - časté zmeny zákonov (30 a viac novelizácií za 10 rokov), štát neuhrádza MaO
všetky náklady na prenesené kompetencie - čo NKÚ považuje za porušenie zákona o rozpočtových
pravidlách - štát s tým nerobí nič,
 Bod 9 – Aktuálne informácia o stave pozemkových úprav
Ing. Vašek - MPôdohospodárstva SR, vlastná prezentácia a písomný materiál, rozdrobenosť pozemkov
najhoršia v rámci EÚ, 120 katastrov vybratých do 30. 11. 2019,
 Bod 10 – Stanovisko ZMOS k návrhu partnerskej dohody 2021 - 2027
Šimko (namiesto Žilákovej) vlastná prezentácia a písomný materiál, obmedziť “€urofondový priemysel”,
naopak posilniť administratívny v regiónoch,
 Bod 11 – Stanovisko ZMOS k Programu rozvoja vidieka 2021 - 2027
Muška - písomný materiál, MAS- ky si budú svojim životom, návrh - aby financie išli len cez Leader, nie aj
cez MPôdohospodárstva,
 Bod 12 - Návrh na schválenie mimoriadneho členského príspevku DCOM
Predseda Tréger - písomný materiál, ponechať v nezmenenej výške 1€/obyvateľa ročne do konca decembra
2023, výber členského už nie ZMOS ale Združenie DEÚS - komora obcí neschválila a následne komora miest
už nehlasovala,
 Bod 13 – Aktuálne informácia zo zasadnutia odborných sekcií pri Rade ZMOS
Referovali jednotliví predsedovia sekcií, !!! - sekcia pre sociálne veci a MRK - doplatky MaO neverejným
poskytovateľom sociálnych služieb,
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Bod 14 - Príprava 31. snemu ZMOS
Predseda Tréger - písomný materiál
Bod 15 – Návrh na úpravu rozpočtu ZMOS na rok 2019
Predseda Tréger - písomný materiál
Bod 16 – Návrh harmonogramu zasadnutí na 1. polrok 2020
Predseda Tréger - písomný materiál
Bod 17 – Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030

K bodu č. 06 - Vystúpenie a prezentácie pozvaných hostí
Mgr. Daniela Ihnátová (archív Vranov nad Topľou)
 Vzory listín je potrebné aktualizovať,
 Vzor STN normy úradného listu je treba dodržať podľa pokynov z archívu – to znamená dodržiavať /našu
značku, vašu značku/ žiadosť na starostov, aby si to kontrolovali pri podpise,
 Vyradzovanie registratúrnych záznamov je treba dodržiavať minimálne 1 x za 5 rokov, najideálnejšie 1 x
ročne,
 Elektronická komunikácia a elektronické vyraďovanie – komunikovať cez elektronický podpis,
 V januári 2020 podať elektronický návrh na elektronické vyradenie dokumentov – podať žiadosť na vytvorenie
personalizovaného prostredia na portály www.slovensko.sk, každoročne sa musia personalizované
prostredia obnoviť nakoľko platia iba od 01. 01. do 31. 12. príslušného kalendárneho roka,
 Obce musia požiadať o vytvorenie personalizovaného prostredia aj pre riaditeľov MŠ a ZŠ pri školách bez
právnej subjektivity, školy s právnou subjektivitou si to riešia riaditelia sami rovnako na www.slovensko.sk,
 Pri zmene zamestnanca na obci je možné osloviť archív a preškoliť nového zamestnanca priamo v archíve
alebo aj priamo na obci,
Peter Mlynár, GDPR
 Zo zákona musí byť pre každú obec určená povinná osoba,
 Všetky osobné údaje zverejňovať iba s písomným súhlasom,
 Pozor na podvodné emaily, v poslednej dobe hlavne Prima banka má bezpečnostné nedostatky a chodí
množstvo podvodných emailov, kde sa dožadujú zadania hesiel. Na takéto emaily nereagujte a vymažte ich
z prijatej aj vymazanej pošty,
 DCOM automaticky zálohuje dáta (pozor len to čo je napojené v DCOM-e), obce bez DCOM-u si musia robiť
zálohy dát sami, rovnako aj obce napojené na Mini DCOM,
 Externá záloha na USB alebo iné úložisko musí byť šifrovaná – chránená heslom,
JUDr. Anton Hajduk - podpora stolného tenisu vo Vranove nad Topľou
 Chce vytvoriť nové možnosti rozvoja tohto športu v okrese Vranove n. T.,
 Hľadajú sa nový záujemcovia o rozvoj tohto športu,
 Teraz sa dajú získať dotácie pre podporu tohto športu, pre začiatočníkov 250 € na osobu pri 3 štartoch na
súťažiach v rámci okresu alebo kraja, prípadne v školskej lige,
 Registrácie pre deti sú 1 € na rok,
 Viac informácií nájdete na www.sstz.sk alebo www.sraketoudoškoly.sk
 Informácie poskytne aj JUDr. Hajduk cez tieto kontakty - mobil: 0918 428 313, email:
hajduk.advokacia@gmail.com,
Ing. Kovalská, Úrad práce a sociálnych vecí Vranov nad Topľou (ÚPSVaR)
 Informácie k projektu „Cesta na trh práce 3“ boli zaslané cez email na obce vo štvrtok 28. 11. 2019,
 Príjem žiadostí prvý týždeň 12/2019, podmienkou pre uchádzača o zamestnanie (UoZ) je doba 12 mesiacov
v evidencii, 9 mesiacov je príspevok s dotáciou na 95%, pracovná zmluva na dobu určitú pri zmene
zamestnanca do 30 dní sa dá preobsadiť, vhodnosť UoZ je potrebné overiť u Ing. Štefaňákovej,
 Podľa pridelených finančných prostriedkov vychádza cca 1 miesto na každú obec v okrese Vranov n. T.,
 Elektronická komunikácia s ÚPSVaR prerokuje znova predseda a tajomník ZMO VR s riaditeľom a následne
odstúpia informácie na obce,
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Mgr. Jurčová, Hornozemplínske osvetové stredisko (HzOS) Vranov nad Topľou
 06. 11. 2019 bol prezentovaný kalendár podujatí na pracovnom stretnutí v HzOS, kde boli pozvaní všetci
starostovia (Lorinc – prítomných bolo celkom iba 6 starostov za celý okres Vranov nad Topľou)
 Riaditeľka HzOS žiada poslať zoznam podujatí na email HzOS, aby sa mohol naplniť kalendár podujatí za
celý okres,
 Postupne dostane každá obec prístupové heslá do aplikácie podujatí a môže si tak vložiť každé podujatie
do kalendára sama,
 Kalendár podujatí bude verejnosti prístupný v bezplatnej aplikácii v mobilných telefónoch (vyrobenie
aplikácie a jej prevádzku na rok 2020 platí HzOS z vlastných zdrojov – obce ju môžu využívať v roku
2020 BEZPLATNE),
 Občan, ktorý nemá SMARTPHONE nájde kalendár podujatí na web stránke HzOS,
 Aplikácia KALENDÁR PODUJATÍ prinesie pre verejnosť prehľad o všetkých spoločenských
podujatiach z okresu Vranov nad Topľou na jednom mieste,
 Táto aplikácia začne postupne vytvárať archív všetkých podujatí z okresu Vranov nad Topľou a je to úplná
novinka na Slovensku,
 HzOS spúšťa vektorizáciu kultúry resp. informácií o obci (platí z vlastných zdrojov HzOS) s cieľom vytvorenia
centrálnej databázy kultúry z nášho okresu. Na tomto projekte bude spolupracovať aj so SŠ Alexandra
Dubčeka vo Vranove n. T.
 Riaditeľka žiada obce – starostov o spoluprácu, aby vytvorili podmienky v obci na priebeh vektorizácie
(poskytnutie priestoru kde sa bude vektorizácia dokumentovať napríklad zasadačka alebo kultúrny dom,
informácie o obyvateľoch obce ktorých je treba do vektorizácie zapojiť – hlavne starších pamätníkov),
K bodu č. 07 – Rôzne

plnenie rozpočtu ZMO VR na rok 2019 – písomný materiál (stav k 28. 11. 2019),
o Príjmy 16.095,41 € (členské na rok 2019 zaplatili všetci členovia ZMO VR),
o Výdavky 9.092,13 €, stav na účte 6.892,32 €,
 webová stránka ZMO VR,
o Prevádzkovateľom stránky ZMO VR bude spoločnosť – dodávateľ fy Galileo Corporation s.r.o.,
o Za sprevádzkovanie web stránky je zodpovedný tajomník Združenia Fenčák,
o Prevádzka web stránky bude spustená najneskôr v 1. štvrťroku 2020,
o Web stránka bude zdrojom informácií a bude rozdelená na tri časti:
1. Časť - kde nájdu informácie starostovia a zamestnanci obecných úradov,
2. Časť - kde nájde informácie o činnosti ZMO VR široká verejnosť,
3. Časť - archív pracovnej agendy ZMO VR,
o S vytvorením web stránky www.zmovr.sk budú vytvorené aj oficiálne emailové adresy pre komunikáciu
s Radou ZMO VR a to: predseda@zmovr.sk , tajomnik@zmovr.sk , info@zmovr.sk,
o Rada ZMO VR schválila vytvorenie web stránky ZMO VR (hlasovanie za 10, zdržali sa 2, proti 0).


zdravotné ambulancie vo Vranove nad Topľou (urológia, onkológia),
Predseda ZMO VR prezentoval tieto informácie:
o Pre okres VT je problém nájsť chýbajúcich lekárov - hlavne urológa,
o Predseda vyzval starostov obcí, aby dali podnety Rade ZMO VR ako získať lekárov do nášho okresu
o Starosta obce Bystré Hreha doplnil, že problém sú aj chýbajúci všeobecní lekári,
o Rada ZMO VR podporuje snahu mesta Vranov n. T. a poslancov VÚC Prešov za Vranov n. T. získať
nových lekárov a ZMO VR je pripravené rokovať o podmienkach pre lekárov a podporiť každú iniciatívu
pre získanie chýbajúcich lekárov do okresu VT ,



Ostatné
o Starosta obce Bystré Hreha upozornil, že portál www.oversi.sk nefunguje pre obce, ktoré sú napojené na
DCOM,
o Tajomník ZMO VR Fenčák reagoval, že DCOM pracuje na napojení všetkých registrov do DCOM-u tak,
aby sa cez DCOM dali overiť všetky informácie ako na portály www.oversi.sk, tému prednesie tajomník
aj na sekcii informatizácie pri Rade ZMOS, aby sa tento problém urýchlene vyriešil,
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o
o
o

Predseda ZMO VR informoval o projekte –Modernizácia územnej samosprávy (prerokované na zasadnutí
Výboru pre Akčný plán NRO 25. 11. 2019), kde sa počíta s vytvorením 5 – 9 pracovných miest v regióne
Vranov n. T. na podporu regionálneho rozvoja .
Starostovia akcionári VVS. a.s. (vodárne), ktorí dostali žiadosť o zapojenie sa do pracovnej skupiny sa
rozhodnú sami, kto sa zapojí a kto nie (nakoľko iba niektoré obce a mestá okresu VT sú akcionármi VVS
a.s.). Rada ZMO VR v tomto nebude prijímať žiadne konkrétne uznesenie,
Poplatky za TKO zvyšuje väčšina miest a obcí v okrese Vranov n. T., hlavne z dôvodu zvýšenia
zákonných poplatkov za skládkovanie odpadu. Navýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu štátom je
nasledovné – viz tabuľka:

Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu x v%

o

o



Sadzba za príslušný rok v € . t-1
2019

2020

2021 a nasledujúce roky

≤10

17

26

33

10 < x ≤ 20

12

24

30

20 < x ≤ 30

10

22

27

30 < x ≤ 40

8

13

22

40 < x ≤ 50

7

12

18

50 < x ≤ 60

7

11

15

x > 60

7

8

11

Starosta obce Holčíkovce Flešár predniesol na Rade ZMO VR problém odpadov a „odpadovej turistiky“
v turistických oblastiach Domaše. Celú problematiku starosta obce Holčíkovce spracuje písomne a zašle
predsedovi a tajomníkovi ZMO VR ako podnet na ďalšie riešenie pre sekciu životného prostredia pri Rade
ZMOS a problém bude predložený aj Rade ZMOS,
Starostka obce Továrne Mižáková predniesla na Rade ZMO VR problém doplatkov za pobyt v stacionári
pre seniorov. Celú problematiku starostka obce Továrne spracuje písomne a zašle predsedovi
a tajomníkovi ZMO VR ako podnet na ďalšie riešenie v sekciách pri Rade ZMOS.

najbližšie zasadnutie Rady ZMO VR – predbežne 18. 12., Bíliková chata, Zámutov

K bodu č. 09 – Návrh na uznesenie
 návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie, ktoré Rada ZMO VR schválila.
K bodu č. 10 – Záver
Vzhľadom na to, že program zasadnutia bol vyčerpaný, predseda ZMO VR sa poďakoval prítomným za
účasť a následne 07. zasadnutie Rady ZMO VR vo volebnom období (2018-2022) 12:25 hod. ukončil.
Zapísal: Ján Fenčák, Vranov n. T., 28. 11. 2019
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Uznesenie Rady ZMO VR č. 07/2019
Berie na vedomie:
 informácie v bodoch 1) až 10),
Schvaľuje:

program rokovania Rady ZMO VR,

návrhovú komisiu Flešár, Hreha, Berta,

vytvorenie a prevádzku web stránky ZMO VR,
Ukladá:



Ing. Daniel Lorinc
predseda ZMO VR

