ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 09.02.2018
v kancelárií obecného úradu v Betlanovciach
Prítomní : poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Danuša Beláková - hlavná kontrolórka obce Betlanovce
Program:
1. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2017
6. VZN č.3/2017, ktorým sa podľa zmeny a doplnku 2017 Územného plánu obce Betlanovce
mení a dopĺňa VZN č.3/2014, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu obce
Betlanovce
7. VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ
v Betlanovciach a na správu budovy MŠ
8. Rôzne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. V úvode privítala prítomných
a skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 (p. Hodák, p. Kopčák, p. Zentko, p. Barilla, p.
Fifík, Mgr. Stančáková), neprítomný 1 (p. Jarošová) 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.
Prítomní poslanci schválili program rokovania.
Hlasovanie:
Za:
6 (p. Hodák, p. Kopčák, p. Zentko, p. Barilla, p. Fifík, Mgr. Stančáková)
Proti:
0
Zdržali sa:
0
OZ prijalo uznesenie č. 01/02/2018
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Stančáková a za overovateľov určení p. Kopčák a p. Barilla.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení p. Hodák, p. Zentko a p. Fifík.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

6 (p. Hodák, p. Kopčák, p. Zentko, p. Barilla, p. Fifík, Mgr. Stančáková)
0
0

OZ prijalo uznesenie č. 02/02/2018

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka konštatuje splnenie uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 11.12.2017.
OZ berie na vedomie splnenie uznesení č. 42/12/2017 – č. 52/12/2017
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

6 (p. Hodák, p. Kopčák, p. Zentko, p. Barilla, p. Fifík, Mgr. Stančáková)
0
0

OZ prijalo uznesenie č. 03/02/2018
K bodu 5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2017
Hlavná kontrolórka v správe navrhuje niekoľko opatrení a to: menovite uvádzať hlasovanie
jednotlivých poslancov, v uzneseniach, v ktorých OZ schvaľuje poskytnutie dotácie uvádzať
prijímateľa a výšku dotácie a v uzneseniach k plneniu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
uvádzať konkrétny výrok vyhodnotenia plnenia uznesení.
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia uznesení za rok 2017 a prijíma
navrhované opatrenia
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

6 (p. Hodák, p. Kopčák, p. Zentko, p. Barilla, p. Fifík, Mgr. Stančáková)
0
0

OZ prijalo uznesenie č. 04/02/2018
K bodu 6. VZN č.3/2017 ktorým sa podľa zmeny a doplnku 2017 Územného plánu obce
Betlanovce mení a dopĺňa VZN č.3/2014, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného
plánu obce Betlanovce
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 VZN č. 3/2017 ktorým sa podľa zmeny a doplnku 2017
Územného plánu obce Betlanovce mení a dopĺňa VZN č.3/2014, ktorým bola vyhlásená záväzná
časť územného plánu obce Betlanovce.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Pri hlasovaní
poslancov

6 (p. Hodák, p. Kopčák, p. Zentko, p. Barilla, p. Fifík, Mgr. Stančáková)
0
0
bola splnená zákonom stanovená podmienka trojpätinovej väčšiny prítomných

OZ prijalo uznesenie č. 05/02/2018
K bodu 7. VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ
v Betlanovciach a na správu budovy MŠ

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.
Výška normatív na rok 2018 bola určená ministerstvom. Dotácia pre MŠ v Betlanovciach na 1 dieťa
je určená vo výške 2.777,61€. MŠ v Betlanovciach bolo na 18 detí pridelených 49.997,00€ a dotácia
na správu budovy vo výške 2.273,00€.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a ŠJ v Betlanovciach a na správu budovy MŠ.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Pri hlasovaní
poslancov

6 (p. Hodák, p. Kopčák, p. Zentko, p. Barilla, p. Fifík, Mgr. Stančáková)
0
0
bola splnená zákonom stanovená podmienka trojpätinovej väčšiny prítomných

OZ prijalo uznesenie č. 06/02/2018
K bodu 8. Rôzne
a) Starostka informuje OZ o pridelení dotácie pre obec na projekt Hasičská zbrojnica vo výške
20.274€
b) Nakoľko obec Betlanovce nie je v zozname oprávnených žiadateľov na ČOV, starostka po
stretnutí s generálnym riaditeľom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti navrhuje predať
kanalizáciu PVS za symbolickú cenu. Je pravdepodobné, že za daných podmienok bude
výstavba ČOV aj v záujme PVS.
OZ sa zhodlo na tvrdení, že ak by uvedený krok mal zabezpečiť a urýchliť výstavbu ČOV s
návrhom súhlasi a zároveň poveruje starostku na ďalšie jednanie s PVS.
c) Starostka oboznámila poslancov s doručenou žiadosťou p. Krajňáka, ktorý požiadal obec o
vyjadrenie, ktoré budovy by bolo možné postaviť na jeho pozemku. P. Krajňákovi bola zaslaná
odpoveď v zmysle stavebného zákona a Územného plánu obce.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podané informácie
Hlasovanie:
Za:
6 (p. Hodák, p. Kopčák, p. Zentko, p. Barilla, p. Fifík, Mgr. Stančáková)
Proti:
0
Zdržali sa:
0
OZ prijalo uznesenie č. 07/02/2018
Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
V Betlanovciach, dňa 09.02.2018
Beáta Kopčáková
starostka obce
Zapísala: Mgr. Stančáková
Overovatelia zápisnice: p. Hodák
p. Fifík

