Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 25.10.2018
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. Zloženie sľubu poslanca ( náhradníka )
6. Výročná správa obce za rok 2017
7. Správa audítora
8. Správa hlavnej kontrolórky – Prenesený výkon štátnej správy
9. Návrh rozpočtu na rok 2019
10. Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu
11. Zmeny rozpočtu na rok 2018
12. VZN č. 7/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení
služieb
13. VZN č. 8/2018 o čistote a ochrane verejnej zelene
14. Schválenie zámeru na predaj pozemku vo vlastníctve obce pre žiadateľku Annu
Švirlochovú
15. Schválenie zámeru na predaj pozemkov vo vlastníctve obce pre žiadateľku Máriu
Pechovú
16. Schválenie zámeru na predaj pozemkov vo vlastníctve obce pre žiadateľov Etelu
a Vladimíra Pechu
17. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Betlanovce na roky 2019 – 2022
18. Odmeny poslancov
19. Žiadosti občanov o jednorazový príspevok
20. Rôzne
21. Úprava rozpočtu
22. Rôzne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. V úvode privítala
prítomných a skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 (p. Kopčák, p. Barilla, p.
Jarošová, Fifík, p. Zentko, p. Hodák), neprítomný 1 (p. Kakalejčík) 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. Barilla, p. Jarošová, p. Fifík, p. Zentko, p.Kopčák)
Proti:
0

Zdržali sa:

0

OZ prijalo uznesenie č. 54/10/2018
Starostka ani prítomní poslanci nepredložili žiaden doplňujúci bod programu.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bola určená p. Jarošová a za overovateľov určení p. Hodák a p. Fifík. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení p. Barilla, p. Zentko a p. Kopčák.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 55/10 /2018
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka konštatuje splnenie uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30.08.2018.
OZ berie na vedomie splnenie uznesení č. 48/08/2018 – č. 53/08/2018
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 56/10/2018
K bodu 5. Zloženie sľubu poslanca ( náhradníka )
Pán Štefan Kakalejčík sa zasadnutia nezúčastnil.
K bodu 6. Výročná správa obce za rok 2017
OZ berie na vedomie výročnú správu obce za rok 2017
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 57/10/2018
K bodu 7. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a súlad
s výročnou správou
OZ berie na vedomie správu nezávislého auditora k individuálnej účtovnej závierke za rok
2017 a súlad s výročnou správou.
Hlasovanie:
Za:

6 (p. Hodák, p. Barilla, p. Jarošová, p. Fifík, p. Zentko, p.Kopčák)

Proti:
Zdržali sa:

0
0

OZ prijalo uznesenie č. 58/10/2018
K bodu 8. Správa hlavnej kontrolórky – Prenesený výkon štátnej správy
Hlavná kontrolórka predložila správu z vykonanej kontroly z preneseného výkonu štátnej
správy. Konštatovala, že štát preniesol mnoho kompetencií na obce bez dostatočného krytia ako
pracovnej sily, tak finančného pokrytia samotného výkonu. Obce takto protizákonne doplácajú
na tento výkon prenesených funkcií prostriedkami z vlastného rozpočtu. Doporučila, aby obce
vyvíjali tlak na regionálne združenia miest a obcí a tiež na ZMO Slovenska, ktorý by mal tieto
prostriedky pre obce vyrokovať.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie:
Za:
6 (p. Hodák, p. Barilla, p. Jarošová, p. Fifík, p. Zentko, p. Kopčák)
Proti:
0
Zdržali sa:
0
OZ prijalo uznesenie č. 59/10/2018
K bodu 9. Rozpočet obce na rok 2019 – 2021 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu
p. Lapšanská informuje prítomných poslancov o návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom
na roky 2020 a 2021. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2019 sa vychádzalo z plnení v roku
2018. Plánuje sa navýšenie výdavkov na mzdy zamestnancov a s tým súvisiace odvody,
z dôvodu zvýšenia miezd pracovníkov v samospráve, výdavok na odstupné starostky,
navýšenie výdavkov na energie, navýšenie príspevku pre opatrovateľky. Do dňa konania
zastupiteľstva neboli zverejnené informácie o výške podielových daní.
Prítomní poslanci schvaľujú rozpočet obce pre rok 2019 a berú na vedomie rozpočet na roky
2020-2021.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 60/10/2018
K bodu 10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
Hlavná kontrolórka v správe konštatuje, že návrh rozpočtu na rok 2019 bol spracovaný v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s platnými VZN obce a ostatnými internými
predpismi obce ako vyrovnaný rozpočet v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. a č. 583/2004 Z.z.
Bežný rozpočet je vyrovnaný, kapitálový rozpočet nebol tvorený a finančné operácie príjmové
a výdavkové tvoria splátky istiny úveru z predpokladaného rezervného fondu. Návrh rozpočtu
obce na rok 2019-2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce 15 dní pred konaním zasadnutia
OZ. Zo strany verejnosti nebol návrh pripomienkovaný. Hlavná kontrolórka konštatuje, že
návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi obce, s
platnými VZN obce a ostatnými internými predpismi obce a odporúča obecnému zastupiteľstvu
schváliť rozpočet obce na rok 2019.

Prítomní poslanci berú na vedomie správu hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 61/10/2018
K bodu 11. Zmeny rozpočtu na rok 2018
Starostka obce predkladá OZ návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 10/2018,
č.11/2018 a č. 12/2018.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Zb.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce schválilo
A. rozpočtové opatrenie č. 10/2018 - presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
B. rozpočtové opatrenie č. 12/2018 - povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené
prekročenie a viazanie výdavkov
a berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2018 - povolené prekročenie a viazanie
výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) – účelovo viazané prostriedky zo štátneho
rozpočtu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 62/08/2018
K bodu 12 VZN č. 7/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
v zariadení služieb.
VZN bolo 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. 7/2018 Obce Betlanovce .
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 63/10 /2018

K bodu 13 VZN č. 8/2018 o čistote a ochrane verejnej zelene
VZN bolo 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. 8/2018 Obce Betlanovce .
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 64/10 /2018
K bodu 14. Schválenie zámeru na predaj pozemku vo vlastníctve obce pre žiadateľku
Annu Švirlochovú.
Pani Anna Švirlochová požiadala obec Betlanovce o odpredaj pozemku parc. č. KNC 105, k.ú.
Betlanovce, nakoľko pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľky vyše 60 rokov.
Keďže uvedený pozemok je pre obec nepotrebný, obecné zastupiteľstvo schválilo jeho odpredaj
podľa § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a tiež cenu
5€/m2.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 65/10 /2018
K bodu 15. Schválenie zámeru na predaj pozemkov vo vlastníctve obce pre žiadateľku
Máriu Pechovú.
Pani Mária Pechová požiadala obec Betlanovce o odpredaj pozemkov parc. č. KNC 398, k.ú.
Betlanovce, nakoľko pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľky už veľa rokov
a pozemok parc.č. KNC 406/40, k.ú. Betlanovce. Keďže uvedené pozemky sú pre obec
nepotrebné, obecné zastupiteľstvo schválilo ich odpredaj podľa § 9a, ods. 8, písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a tiež cenu 5€/m2.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 66/10 /2018
K bodu 16. Schválenie zámeru na predaj pozemkov vo vlastníctve obce pre žiadateľov
Etely a Vladimíra Pechu.
Keďže žiadatelia nemajú vysporiadané vlastníctvo k rodinnému domu, nie je možné ich
žiadosti vyhovieť.

K bodu 17. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Betlanovce na roky 2019 –
2022
Starostka informovala poslancov o vypracovaní Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb
obce Betlanovce na rok 2019 – 2022, ktorý je povinným dokumentom obce a v prípade
uchádzania sa o dotáciu tvorí jednu z povinných príloh žiadosti. Poslanci schválili Komunitný
plán rozvoja sociálnych služieb obce Betlanovce na roky 2019 – 2022.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 67/10/2018
K bodu 18. Odmeny poslancov.
Starostka podala návrh na mimoriadne odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za kvalitné
plnenie úloh počas roka, za prípravu kultúrno spoločenských a športových aktivít, za
zodpovedný prístup pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu obce a ďalších aktivít týkajúcich sa
rozvoja obce. Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 11 ods. 4 a § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v zmysle Zásad odmeňovania poslancov OZ
schválilo mimoriadne odmeny poslancom obecného zastupiteľstva v Betlanovciach okrem
odmien za účasť na zasadnutiach za rok 2018 .
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

OZ prijalo uznesenie č. 68/10/2018
K bodu 19. Žiadosti občanov o jednorazový príspevok
Starostka predložila poslancom dve žiadosti občanov o poskytnutie jednorazového finančného
príspevku. Keďže dôvody uvedené v žiadosti neboli dostačujúce na poskytnutie príspevku,
poslanci doporučili vyzvať žiadateľov na doplnenie a bude sa nimi zaoberať na najbližšom
zasadnutí .
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

K bodu 20.
Starostka podala informácie o:
-

podanej žiadosti o predĺženie lehoty náhradnej výsadby stromov na cintoríne a pri kultúrnom
dome
podanej žiadosti na výrub brestu na cintoríne a smrekov v centre obce
k podanej žiadosti na multifunkčné ihrisko doposiaľ nie je odpoveď
podanej žiadosti na ČOV na Environmentálny fond na rok 2019
doplnení žiadosti o dotáciu k projektu rekonštrukcie kultúrneho domu na CVČ
začatých stavebných úpravách chodníka

-

dodaní svietidiel a termíne montáže
termíne Katarínskej zábavy

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

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

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie poskytnuté starostkou obce a prijalo
uznesenie č.69/10/2018
Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
V Betlanovciach, dňa 25.10.2018
Beáta Kopčáková
starostka obce
Zapísala: p. Jarošová
Overovatelia zápisnice: p. Hodák, p. Fifík

