ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 27.03.2017
v kancelárií obecného úradu v Betlanovciach
Prítomní : poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Danuša Beláková - hlavná kontrolórka obce Betlanovce
Ing.arch. Martin Baloga, PhD.
Verejnosť – p. Vargová
Program:
1. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zmena územného plánu
6. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2016
7. VZN č. 1/2017 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy
a školskej jedálne v Betlanovciach
8. Zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
10. Rôzne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. V úvode privítala prítomných
poslancov a skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
K bodu 1. Schválenie programu
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starostka navrhuje prerokovanie 5. bodu programu v závere
zasadnutia.
Prítomní poslanci schválili upravený program rokovania:
1. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2016
6. VZN č. 1/2017 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy
a školskej jedálne v Betlanovciach
7. Zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
9. Zmena územného plánu
10. Rôzne
Hlasovanie: Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Stančáková a za overovateľov určení p. Barilla a p. Zentko.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov.

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení p. Hodák, p. Jarošová a Mgr. Stančáková.
Hlasovanie: Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolou predchádzajúcich uznesení poslanci konštatovali, že uznesenia sú splnené.
K bodu 5. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2016
Hlavná kontrolórka informuje OZ o siedmych vykonaných kontrolách v roku 2016, ktoré boli
v súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti za I. a II. polrok 2016. Z každej vykonanej
kontroly boli vyhotovené správy predkladané OZ. Hlavná kontrolórka vyzdvihuje prístup starostky
a zamestnancov obce pri odstraňovaní kontrolou zistených chýb a nedostatkov
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci
Betlanovce za rok 2016.
K bodu 6. VZN č. 1/2017 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej
školy a školskej jedálne v Betlanovciach
Návrh VZN bol v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v stanovenej lehote najmenej 15
dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Návrh VZN nebol do dňa konania zasadnutia OZ
pripomienkovaný.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2017. Pri hlasovaní bola splnená zákonom
stanovená podmienka trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov
Hlasovanie: Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
K bodu 7. Zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 2
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2017, ktorým sa realizuje presun rozpočtových
prostriedkov medzi položkami bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2017.
Jedná sa o formálnu zmenu v prečíslovaní položky z dôvodu vytvorenia novej podpoložky.
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2017, v ktorom dochádza k presunu
rozpočtovaných prostriedkov v rámci rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.
Hlasovanie: Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
K bodu 8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Prítomní poslanci schválili vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Betlanovce s termínom
konania voľby 22.05.2017 v kancelárii Obecného úradu v Betlanovciach o 19.00hod. Otváranie
obálok kandidátov sa bude konať 26.04.2017 o 16.00hod. v kancelárií OcÚ.
Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce bude zverejnené na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce.
Hlasovanie: Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

K bodu 9. Zmena územného plánu
Starostka informuje prítomných poslancov o potrebe zmeny územného plánu (ÚP), z dôvodu
plánovanej výstavby komunitného centra, nakoľko pozemok parc.číslo 36 je v ÚP obce určený ako
časť zelene. Ing.arch. Martin Baloga, PhD. poskytuje zastupiteľstvu informácie o procese zmeny
ÚP obce, ktorý odhaduje na dĺžku šiestich mesiacov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie zmeny ÚP obce Betlanovce, kde predmetom riešenia
tejto zmeny bude:
• Prehodnotenie pripojenia trafostaníc
• Zmena účelu pozemku parc.číslo 36 z plánovanej časti zelene na vybudovanie komunitného
centra
Hlasovanie: Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
K bodu 10. Rôzne
A) Pani Vargová sprostredkovala poslancom dojmy z obcou organizovaného ,,posedenia pri
knihe“, ktoré sa konalo v priestoroch obecnej knižnice dňa 25.03.2017. V rámci programu sa
deti zúčastnili výtvarnej súťaže, ktorých štyri najkrajšie diela boli vyhodnotené a ocenené.
B) Starostka obce informuje poslancov o doručenom liste p. Svobodovej, ktorá žiada obec
o vyjadrenie, že stĺp miestneho rozhlasu umiestnený na jej pozemku nie je vecným
bremenom. Starostka oslovila právnika a požiadala v danej veci o stanovisko.
C) Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na termíne realizácie každoročne organizujúcej tanečnej
zábavy, ktorá sa bude konať 22.7.2017.
OZ berie na vedomie jednotlivé body programu
Na záver starostka poďakovala poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
V Betlanovciach, dňa 27.03.2017
Beáta Kopčáková
starostka obce
Zapísala: Mgr. Stančáková
Overovatelia zápisnice: p. Barilla
p. Zentko

