Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 03.05.2019 v Kultúrnom dome v Betlanovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Schválenie programu
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Voľba návrhovej komisie
4.
Kontrola plnenia uznesení
5.
Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2018
6.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k úveru
7.
Záverečný účet obce Betlanovce za rok 2018
8.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
9.
Použitie rezervného fondu
10.
Zmeny rozpočtu 2019
11.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmenám rozpočtu
12.
Žiadosti občanov
13.
Rôzne
13.1 Informácie o podaných žiadostiach o dotáciu
13.2 Riešenie problematiky ČOV v Betlanovciach
13.3 Riešenie prevádzky tenisového kurtu
13.4 Návrh programu MDD a zábavy pod holým nebom, rozdelenie kompetencií
13.5 Interpelácie poslancov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Zoltán Varga, starosta obce.
V úvode privítal prítomných a skonštatoval, že z celkového počtu 7 ich poslancov, ktorí
zložili zákonom predpísaný sľub je v úvode prítomných 7 poslancov (Ing. Kremnická, p.
Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová, p. Lutter) a obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
1. Schválenie programu
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva v listinnej aj elektronickej podobe,
materiály k jednotlivým bodom potrebné k rokovaniu v listinnej aj elektronickej podobe.
Na otázku starostu, či mali poslanci možnosť naštudovať si podklady k dnešnému
zastupiteľstvu odpovedali poslanci kladne.
Prítomní poslanci schválili program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter
Za: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

OZ prijalo uznesenie č. 20/05/2019. Starosta, ani prítomní poslanci nepredložili žiaden
doplňujúci bod programu.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Miroslava Vargová a za overovateľov boli určení p. Lutter a p.
Mrkvica.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce berie na vedomie určenie zapisovateľky: Miroslavy
Vargovej a overovateľov zápisnice: p. Mrkvicu, p. Luttera.
OZ prijalo uznesenie č.21/05/2019.

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Kremnická, p. Jarošová, p. Barilla.
Hlasovanie:

Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter
Za: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 22/05/2019
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatuje splnenie uznesení č.7/02/2019 - 19/02/2019 prijatých na predchádzajúcom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
OZ berie na vedomie splnenie uznesení č. 7/02/2019 - 19/02/2019.

Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter
Za: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 23/05/2019.

K bodu 5. Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2018
Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti v obci
Betlanovce za rok 2018, v ktorej zhodnotila svoju činnosť za uplynulý rok. Kontroly boli
vykonávané v zmysle schváleného plánu kontrol a správy z jednotlivých kontrol boli predkladané
obecnému zastupiteľstvu. Zároveň upozornila starostu a poslancov o povinnosti prijať VZN
v zmysle novely zákona o obecnom zriadení, účinnej od 1.4.2018 a to VZN o určení názvov ulíc
a iných verejných priestranstiev a ich zmien a VZN o ustanovení činností, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter
Za: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 24/05/2019.
K bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k úveru.
Hlavná kontrolórka obce zhodnotila, že celková výška záväzkov obce z titulu posúdenia dlhu je
s súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k úveru.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter
Za: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 25/05/2019.

K bodu 7. a 8. Záverečný účet obce a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
Starosta oboznámil poslancov s hospodárením obce Betlanovce za rok 2018, ktoré vychádzalo zo
schváleného rozpočtu na rok 2018, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný. Hlavná kontrolórka
informuje poslancov, že bola dodržaná štruktúra, zákonnosť, hospodárenie a všetky účtovné vzťahy
a odporúča schváliť Záverečný účet obce Betlanovce za rok 2018 bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo
potvrdzuje schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 36 202,54 eur, ktorý bol financovaný

v priebehu roka z rezervného fondu a z návratných zdrojov financovania a schválilo vrátenie
zostatku finančných operácií v sume 14 531,19 eur do rezervného fondu.
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu a stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému
účtu za rok 2018.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 36 302,54
EUR, ktorý bol financovaný v priebehu roka z rezervného fondu 1 553,81 EUR a z návratných
zdrojov financovania 34 784,73 EUR.
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vrátenie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm.
c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 14 531,19 EUR do rezervného fondu .
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter
Za: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 26/05/2019
K bodu 9. Použitie rezervného fondu
Starosta informoval poslancov, že ide hlavne o prerozdelenie rezervného fondu na splácanie istiny
úveru. K 1.1.2019 bolo na rezervnom fonde 1 420,63€ a po schválení záverečného účtu bolo vrátené
do rezervného fondu 14 531,19 €, čo spolu činí sumu 15 951,82€. Z toho bolo v rozpočte schválené
čerpanie na splátky istiny predošlého úveru 6 660€ ktoré je potrebné teraz potvrdiť. V rezervnom
fonde ostane neprerozdelených 9 291,82€, ktoré starosta navrhuje čerpať na splátku istiny
novoprijatého úveru z roku 2018 v sume 6 000€. V rezervnom fonde zostane po tomto prerozdelení
3 291,82 € , z toho musí v rezervnom fonde zostať v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov minimálna rezerva
10% čo činí sumu 1 453,12€. Na prerozdelenie potom ešte zostáva 1 838,70€, ktoré starosta
navrhuje nateraz neprerozdeľovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter
Za: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 27/05/2019

K bodu 10. a 11. Zmeny rozpočtu 2019 a stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu
Starosta informoval poslancov, že v rozpočtovom opatrení č.1/2019 ide o presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
v sume 2 115 eur. V rozpočtovom opatrení č.2/2019 na povolené prekročenie a viazanie finančných
operácií a povolené prekročenie a viazanie výdavkov. Ide o zapojenie prostriedkov na účte školskej
jedálne do rozpočtu v príjmovej časti, ktoré budú použité vo výdavkovej časti na nákup potravín
do školskej jedálne v sume 896€ a čerpanie rezervného fondu po schválení záverečného účtu za rok
2018 na splátky istiny novoprijatého úveru v roku 2018 v sume 6 000€, spolu 6 896,00 eur.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter
Za: 7 (Ing. Kremnická, p. Barilla, Mgr. Hodák, p. Mrkvica, p. Zentko, p. Jarošová,
p. Lutter)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Pri hlasovaní bola splnená zákonom stanovená podmienka 3/5 väčšiny prítomných poslancov
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 28/05/2019.
K bodu 12. Žiadosti občanov
1. Žiadosť pána Gejzu Tišera a p. Ivety Kroščenovej, Hrabušice.
Pán Gejza Tišer trvale bytom Betlanovce požiadal obec o odpredaj pozemku parc. č.406/34
zastavaná plocha vo výmere 497 m2 a parc. č. 406/32 zastavaná plocha vo výmere 432 m2.
Pozemky sa nachádzajú za domom jeho rodičov a žiadateľ má vysporiadané všetky záväzky voči
obci. Na parcelu 406/32 si podala žiadosť o odpredaj pozemku aj pani Iveta Kroščenová rod.
Tišerová trvale bytom Hrabušice. V súčasnosti žije s rodinou v Anglicku a chce sa domov vrátiť
a postaviť si tu rodinný dom.
Uvedené pozemky patria do výlučného vlastníctva obce, na uvedených pozemkoch sa nenachádzajú
stavby a k dnešnému dňu obec nemá vedomosť ani o zriadení vecných bremien na tieto pozemky.
Starosta požiadal poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili, rozhodli , či vyhovejú žiadosti alebo
ju zamietnu. V prípade vyhovenia žiadosti, aby rozhodli o podmienkach a cene. Starosta požiadal
poslancov, aby pri určení ceny za pozemky zohľadnili potrebu rozvoja infraštruktúry v danej
lokalite a zároveň navrhol cenu 15,00 eur až 20,00 eur za m2. Obecné zastupiteľstvo navrhlo predať
oba pozemky p. Gejzovi Tišerovi ale nakoľko sa nezhodlo na cene za pozemky a vzhľadom na
väčší počet záujemcov na dané pozemky v tomto bode p. kontrolórka navrhla vypracovať na
pozemky znalecký posudok a postupovať podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí priamym
predajom.
K danej žiadosti nebolo prijaté uznesenie, poslanci odobrili navrhnutý spôsob predaja pozemku.

2. Žiadosť pani Lenky Pechovej
Pani Lenka Pechová (trvalý pobyt Arnutovce) požiadala obec o odkúpenie časti pozemku
parc.č.406/30, nakoľko tam začala s druhom Lukášom Tišerom stavať stavbu, chce si to
vysporiadať a požiadať o dodatočné stavebné povolenie. Ide o čiernu stavbu na uvedenom pozemku
a bol vykonaný štátny stavebný dohľad ( stavba bola pozastavená). Stavba zasahuje aj do susedného
pozemku parc č.406/31, ktorého vlastníkom je Peter Tišer. K dodatočnému povoleniu stavby je
potrebný vlastnícky vzťah k danému pozemku t.j musí časť pozemku kúpiť od P. Tišera a časť od
obce. .
P. starosta navrhol, že nakoľko nemáme vedomosť, ako bude postupovať v tejto veci p. Tišer, a ak
z jeho strany nedôjde k odpredaniu pozemku pod stavbou RD a jeho priľahlej časti, bude potrebné
stavbu odstrániť, aby obecné zastupiteľstvo o danej žiadosti v súčasnosti nerozhodovalo.
K danej žiadosti nebolo prijaté uznesenie
3. Žiadosť pána Grivalského
Pán Grivalský žiada obec o súhlasné stanovisko k výstavbe prístrešku so spevnenou plochou pre
dve autá podľa priloženej projektovej dokumentácie. Prístrešok bude postavený na pozemku parc.
č. CKN 172/1 kde sú výhradnými vlastníkmi svokrovci p. Grivalského, avšak strešná konštrukcia
bude prečnievať 0,90 m do zeleného pásu na parcele CKN 177, ktorého výhradným vlastníkom je
obec a vzdialeného 2,10 m od miestnej komunikácie. Vyhlásenie žiadateľa ,, Ak by bola
prečnievajúca časť strechy a spevnená plocha prekážkou pri akejkoľvek poruche na miestnej
komunikácii, tak sme povinní ich na vlastné náklady odstrániť po hranicu pozemku. Starosta
upozornil na fakt, že táto žiadosť o stanovisko nemá oporu zákone, nakoľko podľa stavebného
zákona stavby nesmú zasahovať do cestného telesa a priliehajúceho zeleného pásu a stavba musí
byť umiestnená na vlastnom pozemku. Vzhľadom na skutočnosť, že obecné zastupiteľstvo nemá
kompetencie rozhodovať o prenesenom výkone štátnej správy na úseku stavebného poriadku
doporučuje stavebnému úradu postupovať v zmysle zákona.
OZ prijalo uznesenie č. 29/05/2019.
4. Žiadosť pani Mileny Kroščenovej
Pani Milena Kroščenová požiadala obec o odpredaj pozemku parc. číslo CKN 388 zastavaná
plocha vo výmere 93 m2 a časť pozemku parc.č. E90177 zastavaná plocha a nádvorie. Na uvedenej
parcele stojí rodinný dom so súpisným č. 154, ktorého je väčšinovou vlastníčkou. Na danom
súpisnom čísle je 5 spoluvlastníkov, každý z piatich spoluvlastníkov vlastní 1/20 a pani Kroščenová
15/20 tin ( k žiadosti doložený list vlastníctva). Časť pozemku parc. č. 90177 si plánuje oplotiť
a využívať ako dvor. Geometrický plán na časť, ktorú jej povolíme odkúpiť si zhotoví na vlastné
náklady. Na parcele 90177 v tesnej blízkosti vchodu do domu sa nachádza šachta s hydrantom. Pani
Kroščenová má vysporiadané záväzky voči obci. Starosta požiadal poslancov aby sa k tomuto bodu
vyjadrili, rozhodli či žiadosti vyhovejú, alebo ju zamietnu. V prípade vyhovenia žiadosti rozhodli o
podmienkach a cene. Nakoľko p. Kroščenová nie je vlastníčkou celého domu, nie je možné jej
odpredať pozemok pod domom v podiele 1/1. Nakoľko spoluvlastníci p. Kroščenovej už nežijú, je
potrebné obnoviť dedičské konanie. V prípade tejto žiadosti, obecné zastupiteľstvo nerozhodlo
o odpredaji.
K danej žiadosti nebolo prijaté uznesenie.

5. Žiadosť pána Vladimíra Pechu s manželkou Etelou Pechovou
Pán Vladimír Pecha žiada obec o odpredaj pozemku parcelné č. CKN 406/36 zastavaná plocha vo
výmere 53m2.Uvedená parcela slúži ako prístupová cesta k pozemku parc.č.391, na ktorom stojí
rodinný dom súp.č.189. Parcela č.391 je napísaná na ich svokrovcov, ktorí sú už nebohí a prebieha
tam obnova dedičského konania. Keďže žiadatelia nemajú vysporiadané vlastníctvo k pozemku a
rodinnému domu nie je možné žiadosti vyhovieť.
K danej žiadosti nebolo prijaté uznesenie.
6. Žiadosť pána Dušana Pechu
Pán Dušan Pecha žiada obec o odkúpenie pozemku par.č. CKN 406/14 zastavaná plocha vo výmere
92 m2. Pozemok sa nachádza za pozemkom parc. č. 391 jeho rodičov Vladimíra Pechu a Etely
Pechovej, ktorí sa vzdávajú nároku na kúpu pozemku v prospech syna (vzdanie sa nároku doložené
ku žiadosti), s tým že mu darujú aj časť pozemku parc.č.391, aby si tam mohol postaviť dom
v súlade s územným plánom obce. Pozemok parc.č.391 je predmetom dedičského konania.. Keďže
na parcele č.391 nie je vysporiadané vlastníctvo k pozemku a rodinnému domu nie je možné
žiadosti vyhovieť.
K danej žiadosti nebolo prijaté uznesenie

K bodu 13.1 Informácie o podaných žiadostiach
Starosta informoval, že k dnešnému dňu máme podaných spolu 10 žiadostí o NFP, z toho 2 žiadosti
z roku 2018
•
•

ČOV a kanalizácia v sume 173 400€ z Envirofondu z toho vlastné zdroje 9179,98€ o ktorej
ešte nebolo rozhodnuté
CVČ v sume 129 572€ z PPA ktorá je v procese hodnotenia, bez spoluúčasti

8 žiadostí v roku 2019 a jeden grant.
Ministerstvo vnútra – splnomocnenec pre podporu a rozvoj športu
•
•
•

dobudovanie prvkov detského ihriska (lanová pyramída, preliezka tunel,,reťazová
dvojhojdačka, hojdačka na pružine štvorlístok, kolotoč na sedenie, šmykľavka do svahu ,
zatienenie pieskoviska, kresliaca tabuľa) v sume 12 706€ z toho vlastné zdroje 706€.
rekonštrukcia tenisového kurtu v sume 17 527€ z toho vlastné zdroje 877€.
nákup športovej výbavy ( tenisové, pingpongové loptičky, pingpongové stoly, pingpongové
a tenisové rakety, siete, dresy, nahrávač tenisových loptičiek) v sume 6 735€ z toho vlastné
zdroje 740€.

Ministerstvo financií
•
•

vybudovanie kamerového systému v sume 14 993€ z toho vlastné zdroje 1 500€
rekonštrukcia miestnej komunikácie v sume 15 000€ z toho vlastné zdroje 1 500€

•
•
•

rekonštrukcia oplotenie KD v sume 15 000€ z toho vlastné zdroje 1 500€
rekonštrukcia oplotenia MŠ v sume 8 950€ z toho vlastné zdroje 895€
revitalizácia verejného priestranstva a sadové úpravy v sume 15 000€ z toho vlastné zdroje
1 500€

Grant COOP Jednota v sume 6 000€ bez spoluúčasti
•
•
•

MDD a zábava pod holým nebom 6 000€
vybudovanie detského ihriska
6 000€
revitalizácia centra obce
6 000€

Celková suma spoluúčasti na daných projektoch je 18 397,98€.

K bodu 13.2. Riešenie problematiky ČOV
Starosta podrobne informoval obecné zastupiteľstvo s dvoma postupmi riešenia tejto problematiky.
1. Nakoľko je malá pravdepodobnosť získania celej sumy na vybudovanie ČOV a kanalizácie t.j.
644 228,12€ z toho dotácie 611 870€, vlastné zdroje 32 358,12€ p. starosta vstúpil do jednania
s PVS a vedením obce Hrabušice ohľadom napojenia na ČOV Hrabušice. V súčasnej dobe má Obec
Hrabušice voľnú kapacitu na 430 eqivalentných jednotiek (jeden EQ zodpovedá priemernému
množstvu 120-150 litrov odpadových vôd za deň a znečisteniu 60 g BSK5 za deň) cca 430
obyvateľov, možnosti a podmienky napojenia musí schváliť Obecné zastupiteľstvo Hrabušíc na
základe podanej žiadosti, je potrebné vypracovať výškopis a polohopis trasy kanalizačnej stoky,
vypracovanie projektu.
2. Zobratie úveru z Envirofondu, dlhý schvaľovací proces, výška úveru sa nezapočítava do
celkového dlhu obce, nakoľko ide o vysokú sumu peňazí je potrebné vyjadrenie Protimonopolného
úradu SR, potrebné vyplatiť banke schvaľovací poplatok 2 000€, výška úrokovej sadzby 0,5%,
potrebné založiť nehnuteľnosti v sume 1,2 násobku požadovanej sumy, doba splácania 5 -15 rokov.
Keby sa obec rozhodla pre tento postup riešenia problematiky ČOV, obec by sa len viac zadlžila,
nakoľko už má zobraté dva úvery z predchádzajúcich období. Pri požadovanej výške úveru
644 228,12€ a dobe splácania 15 rokov by sa pohybovali ročné splátky vo výške 43 163€
a mesačné splátky vo výške 3 596€.
Poslanci OZ odporučili starostovi, aby pokračoval v jednaní s PVS a vedením Obce Hrabušice
o napojení sa na ČOV Hrabušice.
K bodu 13.3 Riešenie prevádzky tenisového kurtu.
Starosta informoval OZ, že v roku 2018 bola ukončená nájomná zmluva o prenájme tenisového
kurtu nájomcom. V súčasnej dobe treba vykonať menšie opravy na tenisovom kurte (oprava
oplotenia, zavlažovacieho zariadenia, kúpa antuky) a je potrebné rozhodnúť o ďalšej prevádzke
tenisového kurtu. Buď bude prevádzkovať tenisový kurt obec, ak áno potom treba počítať
s nákladmi na prevádzku, alebo sa tenisový kurt dá do prenájmu (je potrebné určiť podmienky
a cenu nájmu). Starosta požiadal poslancov obecného zastupiteľstva aby sa k danému bodu
programu vyjadrili. P. Zentko navrhol zainvestovať do opravy tenisového kurtu a dať ho do
prenájmu. Starosta má jednu podmienku v prípade nájmu, a to, že raz za 1 – 2 týždne musí nájomca

viesť tenisový krúžok pre deti, ktorý bude pre deti do určitej vekovej skupiny zadarmo. V prípade
záujmu o nájom sa stanoví primeraná výška nájmu.
K bodu 13.4 návrh programu MDD, zábavy pod holým nebom, rozdelenie kompetencií
Starosta informoval, že MDD a zábava sa uskutoční dňa 20.7.2019, k dnešnému dňu je objednaná
atrakcia Dračia stopa s animátormi, hudobná skupina Revial, program budú mať pripravený aj
členovia DHZ, bol prizvaný inštruktor autoškoly, ktorí deťom a rodičom urobí výchovnovzdelávací kurz ako sa správať v cestnej premávke a starosta oslovil aj pána z horskej záchrannej
služby ohľadom inštruktáže záchrany života. P. Mrkvica navrhol, aby si dohodli poslanci pracovné
stretnutie ohľadom zábavy a MDD a tam si rozdelili kompetencie.
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo aj o výrube stromov v parku a strome na cintoríne s
možnosťou urobiť drevorezbárske sympózium na MDD s podmienkami zabezpečenia stravy,
ubytovanie a odmeny 150-200€ na rezbára. Ďalšou možnosťou je dať vyrezať erb obce s orlom nad
erbom v sume 800-1 000€, alebo predaj dreva ( brest horský) podľa trhovej ceny cca 200-300
eur/m3.

K bodu 13.5 interpelácie poslancov
Starosta informoval, že podľa zákona je potrebné vypracovať VZN o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a po skončení euro-parlamentných volieb
a pred voľbami parlamentnými VZN názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Opýtal sa
poslancov, kto sa ujíma vypracovania týchto VZN. Poslankyňa Ing. Kremnická sa vyjadrila, že bude
nápomocná pri vypracovaní VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania starosta ukončil zasadnutie obecného
zasadnutia, všetkým prítomným poďakoval za účasť.
začiatok zasadnutia: 17.00 hod
p. Zentko odišiel:
20.30 hod.
koniec zasadnutia:
21.00 hod.
V Betlanovciach, dňa 20.05.2019
Ing. Zoltán Varga
starosta
Zapísala: Miroslava Vargová
Overovatelia zápisnice: p. Lutter, p. Mrkvica

