Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 28.08.2019 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 z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní
a poplatkov.
6.
Rozpočtové opatrenia, stanovisko kontrolórky k rozpočtovým opatreniam
7.
Zapojenie kontokorentného úveru do rozpočtu a stanovisko kontrolórky
8.
Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a
schválenie 5% spolufinancovania projektu „Dobudovanie základnej
technickej infraštruktúry s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre
obyvateľov MRK na základe výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1.
9.
Zámer na predaj majetku obce - pozemkov parc. č. C KN 406/32 a C KN
406/34 priamym predajom.
10.
Zámer na výpožičku nehnuteľného majetku obce pre OŠK Betlanovce.
11.
Zámer na výpožičku hnuteľného majetku obce pre OŠK Betlanovce.
12.
Rôzne.
12.1 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 6 poslancov (Ing. Kremnická, Dávid Barilla, Mgr.
Hodák, Monika Jarošová, Peter Mrkvica, Martin Lutter), preto zasadnutie obecného
zastupiteľstva považuje za 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: 6
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

OZ prijalo uznesenie č. 47/08/2019. 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 zápisnice boli určení
p. P. Mrkvica a p. M. Lutter.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce berie na vedomie určenie zapisovateľky: M. Vargovej
a overovateľov zápisnice: p. Mrkvicu, p. Luttera.
OZ prijalo uznesenie č.48/08/2019.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Jarošová, Ing. Kremnická, Mgr. Hodák.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.49/08/2019
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatuje splnenie uznesení č.40/08/2019 - 46/08/2019 prijatých na predchádzajúcom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.8.2019.
OZ berie na vedomie splnenie uznesení č. 40/08/2019 - 46/08/2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.50/08/2019
K bodu 5. Správa kontrolórky z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a
poplatkov
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných poslancov s výsledkom vykonanej kontroly, ktorej
cieľom bola kontrola na úseku správy miestnych daní a poplatkov – kontrola na základe Plánu
kontrolnej činnosti na II. 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:
1. Dokumentácia na úseku správy miestnych daní a poplatku je vedená prehľadne podľa
obsahu rozhodnutí s priloženým zoznamom daných rozhodnutí, kde je uvedené číslo
rozhodnutia, označenie daňovníka a jeho adresa.
2. Odporúčam vyzvať daňovníkov – právnické osoby, ktoré podali daňové priznania, resp.
priznania za pozemky v nájme a podielovom spoluvlastníctve fyzických osôb na
odstránenie nedostatkov daňových priznaní a priznaní z dôvodu postavenia daňovníka
a spresnenia základu dane v zmysle zákona o miestnych daniach a poplatku za KO
a DSO a následne musí správca postupovať v zmysle zákona.
3. Vykonať postupne inventúru všetkých pozemkov v k. ú. Betlanovce pre účely
spresnenia rozsahu predmetu dane, nakoľko správca dane nemá evidenciu zdanených
pozemkov v porovnaní so všetkými pozemkami podliehajúcimi dane v k. ú obce.
4. U právnických osôb a fyzických osôb vyrubovať poplatok za KO a DSO v súlade so
zákonom č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, pričom uplatniť
zodpovedajúci ukazovateľ produkcie.
5. Pri vymáhaní daňových nedoplatkov využiť všetky dostupné zákonné formy a spôsoby.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 51/08/2019
K bodu 6. Rozpočtové opatrenia, stanovisko kontrolórky k rozpočtovým opatreniam
Starosta obce predložil v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písmena a), b), c) a d) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov návrh na rozpočtové opatrenie RO č. 4, RO č. 5, RO č. 6. Starosta
informoval poslancov, že v rozpočtovom opatrení č. 4 ide o rozpočtové opatrenia v súlade
s § 14 ods. 2 písmena b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce o povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov a povolené prekročenie
a viazanie kapitálových výdavkov v celkovej výške 2 419€ na strane príjmov aj výdavkov, tak
ako je to uvedené v návrhu rozpočtového opatrenia. Tieto navýšené príjmy budú použité na
zakúpenie rozhlasového modulu VM Florián v sume 2 419€.
Povolené prekročenie a viazanie V sume €
príjmov v položke rozpočtu

Povolené prekročenie a viazanie V sume €
výdavkov v položke rozpočtu

211003
212003
222003
223001
223001
292012

0830 713003 41

Spolu

41
41
41
41
72f
41

194,260,120,500,500,845,2.419,-

2.419,-

2.419,-

Komentár k RO:
Jedná sa o navýšenie príjmových položiek rozpočtu, ktoré neboli rozpočtované, alebo sa počíta
s ich prekročením a to:
194,- € príjem z dividend PVS Poprad
260,- € za prenájom budov, priestorov a objektov- kult. dom
120,- € z pokút za porušenie predpisov
500,- € príjem za predaj tovarov a služieb (navýšenie z dôvodu predaných KUKA nádob)
500,- € príjem z réžie v ŠJ
845,- € príjem z dobropisov za energie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Betlanovce k rozpočtovému opatreniu č. 4/2019:
Rozpočtové opatrenie je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Vykonanou zmenou nebude narušená rovnováha rozpočtu obce na
rok 2019.Uvedená zmena rozpočtu v Zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce je v kompetencii obecného zastupiteľstva.
Vzhľadom na rozsah jednotlivých položiek a priebežné navyšovanie príjmov podľa
jednotlivých položiek, hlavná kontrolórka odporúča do budúcnosti vykonávať zmenu rozpočtu
v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce priebežne rozpočtovými opatreniami starostu.
Rozpočtové opatrenie č.5 sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z. z., kde ide o presun medzi rozpočtovými prostriedkami funkčnej a ekonomickej
klasifikácie v rámci schváleného rozpočtu v celkovej výške 9 016€, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Betlanovce k rozpočtovému opatreniu č. 5/2019:
Rozpočtové opatrenie je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Uvedenou zmenou rozpočtu sa optimalizuje efektívne používanie
verejných prostriedkov. Uvedená zmena rozpočtu v Zmysle Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce je v kompetencii obecného zastupiteľstva. Zmenou nebude narušená
rovnováha rozpočtu obce na rok 2019. Finančné prostriedky sa čerpajú v súlade s princípom
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Vzhľadom na rozsah jednotlivých položiek a priebežnú potrebu presunov medzi jednotlivými
položkami rozpočtu, hlavná kontrolórka odporúča do budúcnosti vykonávať zmenu rozpočtu v
zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce priebežne rozpočtovými
opatreniami starostu.

Rozpočtové opatrenie č.6 sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona
č. 583/2004 Z. z., kde ide o povolené prekročenie a viazanie bežných a kapitálových príjmov
a povolené prekročenie a viazanie bežných a kapitálových výdavkov z dôvodu účelovo
určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a zdrojov mimo verejného sektora
v celkovej výške 7 983€ na strane príjmov a výdavkov, tak ako je to uvedené v návrhu
rozpočtového opatrenia.

Navýšenie príjmov:
Zdroj
111

Ekon. klas.
312001

Názov
Tuzemské bežné granty a transfery ŠR

Zmena v EUR
2.392,-

72c

311

Granty

791,-

111

322001

Kapitálové granty a transfery
SPOLU

4.800,7.983,-

Navýšenie výdavkov:
Zdroj

Funkčná klas.

Ekon. klas. Názov

Zmena v EUR

111

0412 Všeobecná
pracovná oblasť
0412 Všeobecná
pracovná oblasť
0412 Všeobecná
pracovná oblasť
1040 Rodina a
deti

630

Tovary a služby

812,-

610

Mzdy, platy

860,-

620

Poistné a príspevky do poisťovní

258,-

630

Tovary a služby

462,-

72c

0860

630

Tovary a služby

791,-

111

09111
Predprimárne
vzdelávanie

710

Obstarávanie kapitálových aktív

4.800,-

SPOLU

7.983,-

111
111
111

Navýšenie bežných príjmov:
Príspevky z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť § 52 v celkovej výške 1.930,- €
Rodinné prídavky od ÚPSVaR Spišská Nová Ves formou osobitného príjemcu v sume 462,- €
Sponzorské príspevky prijaté na akcie pre deti v sume 791,- €
Navýšenie kapitálových príjmov:
Dotácia z Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky – Rekonštrukcia oplotenia materskej
školy v sume 4.800,- €
Navýšenie bežných výdavkov:
Použitie dotácií a transferov na bežné výdavky v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a účelom
v celkovej sume 2.392,- €
Použitie sponzorských príspevkov pre deti na karneval a deň detí v sume 791,- €
Navýšenie kapitálových výdavkov:
Použitie dotácie zo ŠR na kapitálové výdavky v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v sume
4.800,- € na obstaranie kapitálových aktív – rekonštrukcia oplotenia materskej školy.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Betlanovce k rozpočtovému opatreniu č. 6/2019:
Rozpočtové opatrenie je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Vykonanou zmenou nebude narušená rovnováha rozpočtu obce na rok 2019.
Uvedená zmena rozpočtu nepodlieha schváleniu orgánmi obce, nakoľko sa jedná o účelovo
určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a prostriedkov mimo zdrojov verejného sektora.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Pri hlasovaní bola splnená zákonom stanovená podmienka 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
OZ prijalo uznesenie č. 52/08/2019
K bodu 7. Zapojenie kontokorentného úveru do rozpočtu a stanovisko kontrolórky
Starosta informoval poslancov, že rozpočtové opatrenie č.7 sa realizuje v súlade s § 14 ods. 2
písmenom c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce,
kde ide o povolené prekročenie a viazanie príjmových finančných operácií a povolené
prekročenie a viazanie kapitálových výdavkov na financovanie investičných akcií . Jedná sa o
čerpanie municipálneho univerzálneho úveru v celkovej výške 59.398 € a jeho zapojenie do
rozpočtu obce v príjme finančných operácií a viazanie na kapitálové výdavky, ktoré budú
realizované v roku 2019 v celkovej výške 59.398 €. Navrhované prerozdelenie investičných
akcií je nasledovné:
•
•
•

10.000 € na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a vybudovanie miestnych
komunikácií
24.398 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií
25.000 € na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie materskej školy v budove súp.č.23

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Betlanovce k rozpočtovému opatreniu č. 7/2019:
Rozpočtové opatrenie je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Uvedená zmena rozpočtu je v súlade so Zásadami hospodárenia s
finančnými prostriedkami Obce Betlanovce a je v kompetencii obecného zastupiteľstva..
Pri hlasovaní bola splnená zákonom stanovená podmienka 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 53/08/2019

K bodu 8. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie
5% spolufinancovania projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry s
cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK na základe výzvy OPLZ-PO6SC611-2019-1.
Starosta informoval, že k tomuto bodu programu bolo pracovné stretnutie dňa 9.8.2019, na
ktorom sa OZ dohodlo, že starosta má začať konanie ohľadom výzvy a bola vybratá verzia
s otočňou, bez zokruhovania cesty na rómskej osade v lokalite IBV Rómska osada.
Dňa 26.6.2019 bola vyhlásená výzva z Úradu vlády, Ministerstva vnútra SR Operačný program
Ľudské zdroje, Prioritná os 6 na „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry s cieľom
zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK“. Dátum ukončenia prvého kola výzvy bude
16.9.2019, druhého kola 11.11.2019.
V rámci výzvy sa chceme uchádzať o finančný príspevok na vybudovanie dvoch nových
uličiek aj s verejným osvetlením v IBV za Hornádom, rekonštrukciu príjazdovej komunikácie
do obrusnej a podkladnej vrstvy, vybudovanie nového chodníka medzi mostami Teplično
a Hornád, ktorý bude ďalej pokračovať pozdĺž miestnej komunikácie, kolmo na cestu č.III/3068
až k OcÚ a MŠ, vedľa budovy OcÚ chceme vybudovať parkovisko. Výška finančného
príspevku, ktorý môže obec žiadať na základe počtu marginalizovaného obyvateľstva je 500
000 €. Oprávnené výdavky v rámci výzvy okrem stavebných prác je vypracovanie projektovej
dokumentácie, spracovanie žiadosti v programe ITMS, náklady na stavebný dozor, interný
a externý manažment. Jednou z podmienok výzvy je schválenie predloženia žiadosti a 5%-ho
spolufinancovania projektu obecným zastupiteľstvom ako aj zabezpečenie financovania
neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na
dosiahnutie jeho cieľa
Predpokladané oprávnené náklady na realizáciu projektu:
1. Výškopisné a polohopisné zameranie, aj s vyznačením inžinierskych sietí
770 € bez DPH- už objednané, zrealizované.
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie (5,7% z COV) 4600 – 10000 € bez DPH, keď
si to chceme zahrnúť medzi oprávnené výdavky je potrebné projektanta vysúťažiť vo
verejnom obstarávaní, suma závisí od predložených ponúk.
3. Spracovanie žiadosti v programe ITMS 990-3500 € bez DPH. Podmienkou
poskytovateľa je prerokovanie zmluvy v obecnom zastupiteľstve.
4. Externý manažment – po schválení žiadosti o NFP, zahŕňa monitorovacie správy,
dokladovanie dokumentov na Úrad vlády v časovom intervale 5 rokov po schválení
žiadosti. Náklady na služby externého manažmentu (13,93€/hod).
5. Náklady na verejného obstarávateľa 0,40% z COV, stavebný dozor 2,5% z COV.
6. Stavebné práce - odhadované náklady:
a) dlhšia verzia - vybudovanie uličky 1-2 a ich zokruhovanie na príjazdovú cestu
z oboch strán 80 312 € bez DPH, z toho ulička č.1 - 60 260 € bez DPH, ulička č.2 20 052 € bez DPH,
b) kratšia verzia - vybudovanie uličky 1-2 s otočiskom a napojením na príjazdovú
cestu z jednej strany 56 106 € bez DPH, z toho ulička č.1 - 36 054 € bez DPH
ulička č.2 - 20 052 € bez DPH,
• Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie cca 34 420€ bez DPH, tieto náklady sa budú
pravdepodobne navyšovať, nakoľko cenová ponuka bola vypracovaná 7.5.2019 pred

•
•
•

vyhlásením výzvy, kedy ešte neboli presne stanovené podmienky výzvy a zahŕňala
stiahnutie asfaltu na mostoch do obrusnej vrstvy za účelom zníženia záťaže
a natiahnutie nového asfaltu pozdĺž celej príjazdovej komunikácie do rómskej osady,
v cenovej ponuke nie sú zahrnuté náklady na rekonštrukciu do podkladnej a obrusnej
vrstvy pozdĺž celej príjazdovej komunikácie ako si to vyžadujú kritériá výzvy.
Vybudovanie chodníka aj so zálivom pre autobusovú zastávku cca. 15 000€ bez DPH
Verejné osvetlenie
nebola vypracovaná cenová ponuka
Parkovisko
nebola vypracovaná cenová ponuka

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 2 (Ing. Kremnická, Mrkvica)
Proti: 3(Jarošová, Mgr. Hodák, Barilla)
Zdržali sa: 1 (Lutter)
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
Na otázku starostu, prečo zmenili názor a neschválili podanie žiadosti na túto výzvu, keď na
pracovnom stretnutí boli za podanie žiadosti a odsúhlasili aj variantu vybudovania miestnych
komunikácií, odpovedala p. Jarošová, že si rozmysleli vybudovanie infraštruktúry v rómskej
osade a na pracovnom stretnutí predsa nehlasovali.

K bodu 9. Zámer na predaj majetku obce - pozemkov parc. č. C KN 406/32 a C KN 406/34
priamym predajom.
OZ na predchádzajúcom zasadnutí konaného dňa 16.08.2019 uznesením 45/08/2019 schválilo
na základe všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom minimálnu cenu za
odpredaj uvedených pozemkov v sume 12€/m2. Pri prevode majetku obce priamym predajom
je potrebné postupovať v zmysle § 9a ods. 2) a ods. 5) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov o majetku obci v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Betlanovce. Starosta informoval
poslanco, že k tomuto bodu programu budú prijaté 2 uznesenia. Predmetom prvého uznesenia
bude vyhlásenie OZ o neupotrebiteľnosti majetku určeného na predaj, v druhom uznesení sa
bude schvaľovať zámer na predaj majetku obce priamym predajom. Obec zverejní zámer predať
svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli, na internetovej
stránke obce a v regionálnej tlači. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk
záujemcov. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce podľa Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v znení neskorších predpisov, pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu
obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 54/08/2019 a č. 55/08/2019

K bodu 10. Zámer na výpožičku nehnuteľného majetku obce pre OŠK Betlanovce.
Dňa 14.8.2019 si OŠK Betlanovce podali žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, obecné
zastupiteľstvo im uznesením č. 46/08/2019 zo dňa 16.8.2019 schválilo dotáciu vo výške 850€.
Na základe Čl. 5 bod 9 Zásad hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol
zverený Obci Betlanovce, schválené OZ 3.2.2019 uznesením č.16/02/2019 je neprípustný
bezodplatný nájom majetku obce, ak to neustanoví inak osobitný predpis, bezodplatné užívanie
KD OŠK bolo schválené v „Cenníku za služby poskytované Obcou Betlanovce“ obecným
zastupiteľstvom dňa 3.2.2019 uznesením č. 17/02/2019. Aby bola zachovaná správnosť
uvedených uznesení, a športový klub mohol naďalej bezodplatne užívať priestory KD pre svoje
účely je potrebné schváliť Zámer na výpožičku nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c), s primeraným použitím § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Za prípad hodný
osobitného zreteľa sa v tomto prípade považuje skutočnosť, že Obecný športový klub – stolného
tenisu je občianskym združením, ktoré zabezpečuje a rozvíja športové aktivity občanov. Obec
poskytuje občianskemu združeniu dotáciu, a preto by bolo neúčelné predmet výpožičky
prenajať za cenu nájomného. Súčasťou výpožičky bude zmluva o výpožičke, v ktorej sa určia
podmienky výpožičky ako aj osoba, ktorá bude znášať všetky náklady za škody spôsobené na
predmete výpožičky počas užívania predmetu výpožičky.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 56/08/2019
K bodu 11. Zámer na výpožičku hnuteľného majetku obce pre OŠK Betlanovce.
Aby Obecný športový klub mohol naďalej bezodplatne užívať športovú výbavu, ktorá je
majetkom obce pre svoje účely, je potrebné schváliť Zámer na výpožičku nehnuteľného
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c), s primeraným
použitím § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Za prípad hodný osobitného zreteľa sa v tomto prípade považuje skutočnosť, že
Obecný športový klub – stolného tenisu je občianskym združením, ktoré zabezpečuje a rozvíja
športové aktivity občanov. Obec poskytuje občianskemu združeniu dotáciu, a preto by bolo
neúčelné predmet výpožičky prenajať za cenu nájomného. Súčasťou výpožičky bude zmluva o
výpožičke, v ktorej sa určia podmienky výpožičky ako aj osoba, ktorá bude znášať všetky
náklady za škody spôsobené na predmete výpožičky počas užívania predmetu výpožičky.
Majetok obce, ktorý nie je zahrnutý v zámere o výpožičku hnuteľného majetku a športový klub
ho bude využívať na svoje účely (stolnotenisové rakety, loptičky, sieťky) bude spísaný na
základe inventúry a odovzdaný športovému klubu preberacím protokolom.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 57/08/2019

K bodu 12. Rôzne
V rámci bodu rôzne starosta informoval OZ o získanej dotácii na oplotenie MŠ Betlanovce
a opýtal sa, či ideme realizovať rekonštrukciu oplotenia MŠ alebo má vrátiť dotáciu. Hlavná
kontrolórka odporučila starostovi, aby vyjadrenia poslancov dal do uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 58/08/2019
Starosta požiadal poslancov o stanovisko k zapojeniu sa do výzvy MAS Miloj Spiš, s ktorým
už skôr oboznámil poslancov na pracovnom stretnutí. Jedná sa o revitalizáciu parku pred
Župným domom v Obci Betlanovce.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 59/08/2019
a vybudovanie Zastrešeného pódia na kultúrne podujatia v Betlanovciach.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 1 (Mgr. Hodák)
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 60/08/2019
K bodu 12.1 Interpelácie poslancov
V závere p. starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
začiatok zasadnutia: 16.30 hod.
p. Jarošová odišla: 18.24 hod.
koniec zasadnutia: 18.44 hod.
Zapísala: Miroslava Vargová
Overovatelia zápisnice: Peter Mrkvica, Martin Lutter

