Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 16.08.2019 v Kultúrnom dome v Betlanovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Schválenie programu
1.
Schválenie programu.
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.
Voľba návrhovej komisie.
4.
Kontrola plnenia uznesení.
5.
Správa kontrolórky obce - účtovné doklady za mesiac apríl 2019.
6.
VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Betlanovce.
7.
Určenie ceny pozemkov parc. č. C KN 406/32 a C KN 406/34 na priamy predaj.
8.
Zaradenie člena DHZO do funkcie
9.
Žiadosti Cirkevného zboru Betlanovce.
10. Rôzne.
10.1 Informácie o poskytnutej dotácii.
10.2 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, Dávid Barilla, Mgr. Hodák,
Monika Jarošová, Peter Mrkvica, Peter Zentko, Martin Lutter), preto zasadnutie obecného
zastupiteľstva považuje za uznášania schopné.
1. Schválenie programu
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 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.
Starosta navrhol zmenu programu rokovania zrušením bodu 8: Zaradenie člena DHZO do funkcie
a na jeho miesto navrhol zaradiť: Žiadosť OŠK o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, následne
dal hlasovať za zmenu programu.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Zentko, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 40/08/2019

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Miroslava Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení p. P.
Zentko a p. D. Barilla.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce berie na vedomie určenie zapisovateľky: M. Vargovej a
overovateľov zápisnice: p. Zentka, p. Barillu.
OZ prijalo uznesenie č.41/08/2019.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Lutter, p. Jarošová, p. Mgr. Hodák.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Zentko, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.42/08/2019

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatuje splnenie uznesení č.30/06/2019 - 39/06/2019 prijatých na predchádzajúcom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.6.2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Zentko, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.43/08/2019

K bodu 5. Správa kontrolórky obce – účtovné doklady za mesiac apríl 2019
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných poslancov s výsledkom vykonanej kontroly, ktorej
cieľom bola kontrola účtovných dokladov – príjmové a výdavkové pokladničné doklady, došlé
faktúry za mesiac apríl 2019 – kontrola na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
Záver z kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami
obce. Na kontrolovanom úseku nie je potrebné prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Zentko, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.44/08/2019

K bodu 6. VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti 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. Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 1
dieťaťa v materskej škole sa stanovuje na 10 € za kalendárny mesiac. Výška normatív na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni zákonným zástupcom na rok 2019 bola určená ministerstvom,
tak ako je to uvedené v Návrhu VZN.
Ing. Kremnická dodala, že do VZN treba dopísať vetu: Zákonní zástupcovia 5 až 6 ročných detí
(predškolákov) budú hradiť cenu stravy zníženú o štátnu dotáciu.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Zentko, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov prijalo VZN č. 2/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Betlanovce.

K bodu 7. Určenie ceny pozemkov parc. č. C KN 406/32 a C KN 406/34 na priamy predaj.
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.
Nakoľko o kúpu daných pozemkov bol väčší počet záujemcov, obec si dala vypracovať na
pozemky znalecký posudok a bude postupovať podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
priamym predajom. Vypracovanie znaleckého posudku stálo obec 150€. Cena stanovená v
znaleckom posudku je 5,62€/m2, pod uvedenú cenu obec nemôže predávať pozemky. Starosta
požiadal poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili, rozhodli o cene za uvedené pozemky. Aby pri
rozhodovaní o cene zohľadnili potrebu rozvoja infraštruktúry v danej lokalite. P. Jarošová navrhla
10 €, p. Lutter 10 €, p. Mrkvica 15 €, p. Zentko 10 €, Mgr. Hodák 10 €, p. Barilla 12 €, Ing.
Kremnická 12 €. Nakoľko je návrhov viac, hlasuje sa od posledného návrhu. Cena pozemkov za 1
m2 bola hlasovaním určená na 12 €.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Zentko, Lutter, Mgr. Hodák, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Mrkvica)
OZ prijalo uznesenie č. 45/08/2019

K bodu.8 Žiadosť OŠK o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
OŠK Betlanovce na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 žiada Obec
Betlanovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na podporu vzdelávania, výchovy a rozvoja
telesnej kultúry v obci. Výška žiadanej dotácie je 850 € na podujatie 5. liga v stolnom tenise SPIŠ,
prenájom hokejovej haly v termíne od 08/2019 – 12/2019. Celkové náklady na prevádzku OŠK
1 100€ z toho vlastné zdroje 250€ , žiadaná dotácia 850€ v členení : cestovné 350€, dresy 400 €,
štartovné 200€, prenájom haly 150€. Nakoľko žiadateľ doručil žiadosť v termíne po vyvesení
programu na oznamovaciu tabuľu, podklady k tomuto bodu programu boli doručené emailom a p.
Jarošovej v listinnej forme. Nakoľko nikto z obecného zastupiteľstva nemal žiadne otázky k tomuto
bodu, starosta mal doplňujúce otázky na p. P. Zentka, predsedu združenia OŠK.
Otázky:
•
koľko členov má v súčasnej dobe OŠK, ktorým bude daná dotácia slúžiť?
•
prečo len na piatu ligu, 7. liga sa už nehrá?
•
čo zahŕňa položka rozpočtu - prenájom haly v sume 150 €?
Predseda združenia p. P. Zentko odpovedal, že v súčasnosti má OŠK zatiaľ 15 členov, hrajú iba 5.
ligu a prenájom haly bude slúžiť hokejovému oddielu z Betlanoviec.
Starosta skonštatoval, že v žiadosti je uvedená suma 850 € len na jesennú sezónu, na základe údajov
z účtovníctva za rok 2018 sa na stolný tenis čerpali finančné prostriedky v sume 945,04 € za jarnú

a jesennú sezónu pre 5 a 7 ligu. OŠK bol založený za účelom odbremenenia rozpočtu obce od
nákladov na prevádzku OŠK a finančné prostriedky na chod OŠK mali tvoriť okrem príspevku
iní sponzori, ale starosta v tomto prípade žiadne
obce hlavne členské poplatky, 2% daň,
odbremenenie nevidí. V rozpočte k žiadosti je uvedená suma 400€ na nákup dresov, ale OŠK
dostalo sponzorský dar od Nadácie Chemosvit a.s. v celkovej výške 300€, na nákup uvedených
dresov. Starosta informoval poslancov, že s predsedom združenia p. P. Zentkom sa pred založením
združenia OŠK dohodli, že sponzorský príspevok na nákup dresov bude OŠK riešiť z iných
dotačných príspevkov, za týmto účelom bolo založené združenie OŠK, aby ako združenie mohli
tieto príspevky žiadať. Aký malo význam založenie združenia, keď takmer všetky náklady na chod
združenia OŠK má hradiť obec z rozpočtu obce, ešte aj nákup dresov. Tieto finančné príspevky im
boli poskytnuté, keď pôsobili ako stolnotenisový krúžok v obci, nemuseli si zakladať združenie.
Predseda združenia p. P. Zentko odpovedal, že uvedená suma je vo vecných daroch (tričkách), tieto
tričká má, ale nie sú vhodné ako dresy, dajú sa použiť len pod dresy.
Starosta sa opýtal predsedu združenia OŠK p. P. Zentka, či hľadal aj iné možnosti na finacovanie
združenia OŠK.
Predseda združenia p. P. Zentko odpovedal, že zatiaľ nie.
Starosta informoval p. P. Zentka, predsedu združenia o Výzve Slovenského stolnotenisového zväzu
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na mládež do 23 rokov
– 2019“. Výzva bola zverejnená 31.7.2019 uzávierka je 15.9.2019, na prerozdelenie je v rámci
výzvy 241 106 €. Starosta vyzval predsedu združenia p. P. Zentka, aby sa združenie OŠK uchádzalo
o uvedený finančný príspevok, nakoľko tento príspevok dostane každý kto o neho požiada.
Starosta upozornil predsedu združenia OŠK, že tento príspevok mohol použiť na nákup dresov
a tým mohol odbremeniť rozpočet obce.
Hlavná kontrolórka obce sa predsedu združenia opýtala, či všetci členovia OŠK sú
občania Betlanoviec a akým spôsobom budú vydokladované cestovné náklady?
Predseda združenia p. P. Zentko odpovedal, že všetci členovia OŠK sú z Betlanoviec a cestovné
náklady budú dokladované formou cestovných príkazov.
Hlavná kontrolórka obce upozornila predsedu združenia p. P. Zentka, že cestovné náklady je
potrebné vydokladovať do konca roka.
Hlavná kontrolórka obce sa opýtala, či máme na poskytnutie dotácie finančné prostriedky.
Starosta obce informoval hlavnú kontrolórku, že v rozpočte obce je rozpočtovaných 1800 € na
všetky športové podujatia v obci v roku a k dnešnému dňu ostáva na prerozdelenie 1239,46 € na
všetky športy a športové podujatia v obci do konca roka. V prípade schválenia uvedenej dotácie OZ
je potrebné urobiť rozpočtové opatrenie.

Starosta sa opýtal poslancov, či majú doplňujúce otázky k tomuto bodu rokovania. Nakoľko nikto
z obecného zastupiteľstva nemal žiadne otázky k tomuto bodu rokovania, starosta obce dal hlasovať.
OZ prijalo uznesenie č. 46/08/2019

K bodu 9. Žiadosti Cirkevného zboru Betlanovce.
Cirkevný zbor Betlanovce žiada, podľa zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady
o obecnom zriadení podľa § 3 ods. 2e, Obec Betlanovce o bezplatný prenájom miestnosti KD
v rámci kultúrneho a duchovného rozvoja v obci Betlanovce. KD chcú využívať v piatok poobede.
Túto žiadosť chceli prerokovať Obecným zastupiteľstvom Obce Betlanovce podľa Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 11 ods. 4a, za účasti Cirkevného zboru Betlanovce.
Starosta informoval poslancov, že všetkým podmienkam v žiadosti Cirkevného zboru bolo
vyhovené, jediným obmedzením užívania kultúrneho domu je obdobie jeho užívania nájomcom,
ktorý si za prenájom platí a zloží kauciu za spôsobené škody, ktoré vzniknú pri jeho užívaní. To je
od dňa prevzatia kľúčov nájomcom až po odovzdanie kľúčov prenajímateľovi. Ak sa koná akcia
v sobotu , nájomca si prevezme kľúče v piatok doobeda, nakoľko si chce zabezpečiť catering, od
tohto času je plne zodpovedný za všetky škody spôsobené na predmete nájmu, až do vrátenia kľúčov
prenajímateľovi.
Na základe Čl. 5 bod 9 Zásad hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený
Obci Betlanovce je neprípustný bezodplatný nájom majetku obce, ak to neustanoví inak osobitný
predpis, bezodplatné užívanie KD cirkevným zborom bolo schválené na podnet starostu obce v
„Cenníku za služby poskytované Obcou Betlanovce“ obecným zastupiteľstvom dňa 3.2.2019
uznesením č. 17/02/2019.
Starosta informoval poslancov, že Cirkevnému zboru pristupoval nadštandardne, na hranici zákona
a svojich kompetencií, nakoľko mu odovzdal kľúče od KD na základe preberacieho protokolu
a požadoval len to, aby sa informovali, či je alebo nie je voľný KD, dodržiavali interné predpisy
a udržiavali poriadok. Hlavná kontrolórka uviedla, že nie je možné cudzej osobe odovzdať kľúče
od majetku obce bez nejakej zodpovednosti. Musí byť spísaná zmluva o výpožičke a zámer
o výpožičke nehnuteľného majetku musí byť schválený obecným zastupiteľstvom. Starosta vyzval
vedúcu Cirkevného zboru a predsedu združenia OŠK o vrátenie kľúčov od KD a uviedol, že v tomto
smere sa bude postupovať podľa zákona a vyjadrenia hlavného kontrolóra obce.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
K bodu 10.1 Rôzne – informácie o poskytnutej dotácii
Starosta informoval, že dňa 29.3.2019 si obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu
oplotenia MŠ v sume 8 950 € z rozpočtu Ministerstva financií, nakoľko oplotenie MŠ nespĺňa
bezpečnostné kritériá a je potrebná jeho rekonštrukcia. Naša snaha nevyšla nazmar, našej žiadosti
bolo vyhovené a z rozpočtu Ministerstva financií nám bola poskytnutá dotácia v sume 4 800 €
s minimálne 10% spoluúčasťou z rozpočtu obce. Navrhované riešenie oplotenia MŠ je nasledovné.

Z bočnej strany od kostolného dvora bude vybudovaný obojstranný betónový plot o výške 2m, vzor
štiepaný kameň, farba šedá. Z čelnej strany, pozdĺž cesty č.III/3068 bude umiestnený 2m plot
z bodovo zváraného pletiva s podhrabovými doskami a s dvomi bránkami o šírke 1,2m a 4m,
nakoľko do budúcnosti chceme v areáli MŠ vyrovnať terén, odstrániť všetky prekážky, ktoré môžu
spôsobiť ujmu na zdraví a v rámci finančných možností zaizolovať drôty NN vedenia v areáli MŠ.

K bodu 14.1 Interpelácie poslancov
Pán Lutter podotkol, že bude treba vyriešiť otázku parkovania hasičského auta. OZ sa dohodlo, že
túto otázku budú preberať na pracovnom stretnutí.

V závere p. starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

začiatok zasadnutia: 16.35 hod.
koniec zasadnutia: 17.31 hod.

Zapísala: Miroslava Vargová
Overovatelia zápisnice: Dávid Barilla, Peter Zentko

