ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 28.06.2018
v kancelárií obecného úradu v Betlanovciach
Prítomní : poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Danuša Beláková - hlavná kontrolórka obce Betlanovce
Miroslava Vargová
Program:
1. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. VZN č. 2/2018 ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné VZN
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
7. Rokovací poriadok OZ
8. Zásady odmeňovania poslancov
9. Použitie rezervného fondu
10. Určenie volebného obvodu, počtu poslancov a rozsah úväzku starostu na nové volebné
obdobie
11. Rôzne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. V úvode privítala
prítomných a skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 (p. Hodák, p. Kopčák, p.
Barilla, p. Fifík, Mgr. Stančáková, , neprítomní 2 (p. Zentko, p. Jarošová) a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Zasadnutia sa zúčastnila pani Miroslava Vargová
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:
5 (p. Hodák, p. Kopčák p. Barilla, p. Fifík, Mgr. Stančáková)
Proti:
0
Zdržali sa:
0
OZ prijalo uznesenie č. 25/06/2018
Starostka ani prítomní poslanci nemajú žiaden doplňujúci bod programu.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Stančáková a za overovateľov určení p. Fifík a p. Kopčák.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení p. Hodák, p. Barilla a Mgr. Stančáková.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 26/06/2018
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka konštatuje splnenie uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28.06.2018.
OZ berie na vedomie splnenie uznesení č. 17/05/2018 – č. 24/05/2018
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 27/07/2018
K bodu 5. VZN č. 2/2018 ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné VZN
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 nebol
pripomienkovaný.
OZ schvaľuje VZN č. 2/2018 ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné VZN
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 28/06/2018
K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
Hlavná kontrolórka informovala o obecné zastupiteľstvo o pláne kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2018. OZ tento plán schválilo a zároveň poverilo hlavnú kontrolórku kontrolnou
činnosťou.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 29/06/2018
K bodu 7. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Betlanovciach
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Betlanovciach

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 30/06/2018
K bodu 8. Zásady odmeňovania poslancov
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov, ktoré boli upravené
v zmysle platnej legislatívy.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 31/06/2018
K bodu 9. Použitie rezervného fondu
Starostka informovala poslancov o nutnosti riešiť havarijný stav na vysokej zeleni v areáli
cintorína a kultúrneho domu a navrhla financovanie vzniknutej situácie z prostriedkov
rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce schvaľuje
1. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4.150 € za účelom
financovania mimoriadnej okolnosti, ktorá vyplynula z nevyhnutnosti riešiť havarijný
stav vysokej zelene v areáli cintorína a kultúrneho domu z dôvodu ochrany
a bezpečnosti osôb a majetku obce ako aj majetku občanov.
2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 – podľa § 14 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 583/2004
Zz.. v znení neskorších predpisov a to povolené prekročenie a viazanie prijímových
finančných operácií o sumu 4.150 € použitím prostriedkov rezervného fondu a povolené
prekročenie a viazanie bežných výdavkov podľa § 10 ods. 9 na odstránenie mimoriadnej
okolnosti – výrub stromov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 32/06/2018

K bodu 10. Určenie volebného obvodu, počtu poslancov a rozsah úväzku starostu na nové
volebné obdobie.
10.1.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
určuje
volebný obvod pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva
pre volebné obdobie r. 2018 – 2022, a to:
1 volebný obvod

OZ prijalo uznesenie č. 33/06/2018
10.2.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
určuje
počet poslancov Obce Betlanovce v novom volebnom období r. 2018 - 2022
7 ( sedem )
OZ prijalo uznesenie č. 34/06/2018
10.3.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
výkon funkcie starostu Obce Betlanovce v novom volebnom období r. 2018 - 2022
v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.
OZ prijalo uznesenie č. 35/06/2018
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

K bodu 11. Rôzne
11.1. Starostka informovala poslancov o žiadosti manželov Seligových, ktorí žiadajú obecné
zastupiteľstvo o prerokovanie nového zámeru na pozemku KN-C, parcelné číslo 1228/1 v k.ú.
Betlanovce, ktorej sú vlastníkmi.
Zasadnutia sa zúčastnili aj pán Seliga, pani Seligova a Ing.arch. Baloga, ktorí predložili
architektonickú štúdiu na uvedený pozemok. Jedná sa o pozemok, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľov. Žiadatelia deklarovali, že je záujem o výstavu rodinných domov, žiadajú však
preloženie športového ihriska do inej časti územia, ako bolo schválené v pôvodnom územnom

pláne obce Betlanovce. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti túto schvaľujú s tým,
že náklady na zmenu a doplnky ÚPNO budú znášať žiadatelia.
OZ prijalo uznesenie č. 36/06/2018
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

11.2. Starostka informovala poslancov o:
- Podaní žiadosti na multifunkčné ihrisko predsedovi vlády
- Vypracovaní informatívnej cenovej ponuky na miestne komunikácie v obci a chodník
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podané informácie
Hlasovanie:
Za:
5 (p. Hodák, p. Kopčák p. Barilla, p. Fifík, Mgr. Stančáková)
Proti:
0
Zdržali sa:
0
OZ prijalo uznesenie č. 37/06/2018
Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
V Betlanovciach, dňa 4.7.2018
Beáta Kopčáková
starostka obce
Zapísala: Mgr. Stančáková
Overovatelia zápisnice: p. Fifík
p. Kopčák

