Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 12.09.2019 v Kultúrnom dome v Betlanovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Schválenie programu
1. Schválenie programu.
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Zloženie sľubu poslanca náhradníka.
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Kontrola plnenia uznesení.
6. VZN č.3/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v Obci
Betlanovce.
7. Schválenie navýšenia členského poplatku SŠÚ z 2,13 € na 3 € na 1 dieťa MŠ.
8. Rôzne.
8.1. 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. Poslanec Peter Zentko sa písomne vzdal
mandátu poslanca dňa 3.9.2019.
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 doplnením bodov:
- bod 8: Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
- bod 9: Voľba predsedu a člena komisie verejného záujmu
- bod 10: Žiadosť občana o zriadení vecného bremena na pozemky par.č. 3,
369/1, 371
- bod 11: Rozpočtové opatrenie č.8/2019 a stanovisko hlavnej kontrolórky
- bod 12: Rôzne
- bod 12.1: Interpelácie poslancov
a následne dal hlasovať za zmenu programu.

OZ schvaľuje doplnený program rokovania OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválenie programu.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zloženie sľubu poslanca náhradníka.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
VZN č.3/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v Obci
Betlanovce.
7.
Schválenie navýšenia členského poplatku SŠÚ z 2,13 € na 3 € na 1 dieťa MŠ.
8.
Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ
9.
Voľba predsedu a členov komisie verejného záujmu
10.
Žiadosť občana o zriadení vecného bremena na pozemky par.č. 3, 369/1, 371
11.
Rozpočtové opatrenie č. 8 a stanovisko kontrolórky
12.
Rôzne.
12.1. Interpelácie poslancov
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 61/09/2019

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Miroslava Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení
p. Ing. Kremnická a Mgr. Hodák.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce berie na vedomie určenie zapisovateľky: M. Vargovej
a overovateľov zápisnice: Ing. Kremnickú a Mgr. Hodáka.
OZ prijalo uznesenie č.62/09/2019.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie Zloženie sľubu poslanca náhradníka.
Dňa 3.9.2019 sa p. Peter Zentko písomne vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva. V
súlade s ustanovením § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov nastupuje na uprázdnený mandát pán Samuel
Lörinc, ktorý získal vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 najväčší
počet hlasov spomedzi náhradníkov a to 78 hlasov. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva
vzniká jeho zvolením, poslanec sa však svojej funkcie poslanca ujíma až po podpísaní zákonom
stanoveného sľubu a vydaním osvedčenia o zvolení.

Starosta prečítal
Sľub poslanca, p. Lörinc podpísal Sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva, starosta mu odovzdal Osvedčenie o zvolení a p. Lörinc sa pridal k poslancom
a ujal sa svojej funkcie.
OZ prijalo uznesenie č. 63/09/2019

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Barilla, p. Mrkvica, p. Lörinc.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová, Lörinc)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 64/09/2019
K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatuje splnenie uznesení č.47/08/2019 - 60/08/2019 prijatých na predchádzajúcom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.8.2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová, Lörinc)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 65/9/2019

K bodu 6. VZN č. 3/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v Obci
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.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová, Lörinc)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov prijalo VZN č. 3/2019 o určení
názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v Obci Betlanovce.
K bodu7 Schválenie navýšenia členského poplatku SŠÚ z 2,13 € na 3 € na 1 dieťa MŠ.
Obec Betlanovce je zriaďovateľom MŠ, zároveň je členom spoločného obecného úradu na
výkon štátnej správy na úseku školstva od 15.12.2005. Dňa 26.8.2019 sa starosta zúčastnil
pracovnej porady starostov na SŠÚ, kde jedným z bodov rokovania bola zmena príspevku
poukázaná z finančných prostriedkov obcí na rok 2020 nasledovne: z 2,13 € na 3 € na 1 dieťa
MŠ/rok, čo je navýšenie o 0,87 €/dieťa/rok, pri celkovom počte 19 detí v MŠ ide o navýšenie
z 40,47€ na 57,00€ ročne, čo predstavuje navýšenie o 16,53€ ročne na všetky deti MŠ.
Podmienkou navýšenia členského poplatku SŠÚ je jeho prerokovanie a schválenie navýšenia
na OZ.
OZ prijalo uznesenie č. 66/09/2019.
K bodu 8 Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Nakoľko poslanec. P. Zentko sa vzdal mandátu poslanca OZ, došlo k uvoľneniu funkcie na
tomto poste. Ako poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta navrhol
poslanca D. Barillu.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová, Lörinc)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 67/09/2019.
K bodu 9: Voľba predsedu a člena komisie verejného záujmu
V zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v zmysle neskorších predpisov o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je obec povinná zriadiť komisiu
na ochranu verejného záujmu. Táto komisia je nateraz nefunkčná, nakoľko sa poslanec P.
Zentko vzdal mandátu poslanca OZ a v tejto komisii zastával funkciu predsedu. Túto komisiu
je potrebné doplniť o člena a je potrebné zvoliť predsedu komisie. Za 3 člena tejto komisie
starosta navrhuje poslankyňu Jarošovú. Za predsedu bol zvolený Mgr. Hodák, za členov p.
Jarošová a Ing. Kremnická.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová, Lörinc)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 68/09/2019.

K bodu 10: Žiadosti občanov
Pán J. Špak, žiada obec o súhlas s prekopávkou miestnej komunikácie na parcele CKN 369/1,
parcele CKN 3 a s pretlakom popod miestnu komunikáciu na parcele CKN 371 k zriadeniu
vodovodnej a kanalizačnej prípojky k zemianskej kúrii súp.č. 26 na parc. CKN 356 -zastavaná
plocha a nádvorie a zároveň žiada aj o súhlas so zriadením vecného bremena na týchto
parcelách z dôvodu uloženia uvedených inžinierskych sietí. Poslanci súhlasili so zriadením
vecného bremena s tým, že sa musí brať do úvahy projektová dokumentácia obecného úradu
„Revitalizácia parku pred Župným domom v Obci Betlanovce“, že sa nebude zasahovať do
povrchu vozovky na parcele CKN 371 a zmluvu vypracuje právny zástupca. Poslanci navrhli
cenu za zriadenie vecného bremena jednorázovo za meter: Mrkvica-1 €, Lutter-0,50€,
Jarošová-0,50€, Mgr. Hodák-0,50€, Barilla-0,50€, Ing. Kremnická-0,50€, Lörinc-0,50€.
Nakoľko je návrhov viac, hlasuje sa od posledného návrhu. Cena za zriadenie vecného bremena
za 1 m bola hlasovaním schválená na 0,50 €.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Jarošová, Lörinc)
Proti: 0
Zdržali sa: 1(Mrkvica)
OZ prijalo uznesenie č. 69/09/2019.

K bodu 11 Rozpočtové opatrenie č.8/2019 a stanovisko hlavnej kontrolórky
Starosta informoval poslancov, že ide o rozpočtové opatrenie v súlade s § 14 ods. 2 písmenom
a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a so Zásadami o hospodárení s finančnými prostriedkami obce,
v ktorom sa realizuje presun medzi podpoložkami, pričom sa nemenia celkové príjmy a
výdavky rozpočtu, v celkovej výške 950,00 €. Jedná sa o presun z položky príspevky na
opatrovateľskú službu Charite z dôvodu zmeny zmluvných podmienok na úseku poskytovania
opatrovateľskej služby pre občanov s trvalým pobytom na území obce Betlanovce na položku
projektová dokumentácia na výstavbu zastrešeného pódia na kultúrne podujatia. Hlavná
kontrolórka skonštatovala, že uvedená zmena rozpočtu v zmysle Zásad hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce je v kompetencii starostu obce a vykonanou zmenou nebude
narušená rovnováha rozpočtu obce na rok 2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Lutter, Mrkvica, Jarošová, Lörinc)
Proti: 1 (Mgr. Hodák)
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 70/09/2019.

K bodu 12 Rôzne
Starosta informoval poslancov, že ho oslovili z vydavateľstva CBS spol s.r.o, či má naša obec
záujem byť súčasťou knižnej edície Čarovný Spiš, náklady pri ¼ stranovej prezentácii o obci
aj s fotodokumentáciou sú vo výške 300€ bez DPH a 20 kníh zdarma, pri ½ stranovej
prezentácii sú náklady vo výške 525€ bez DPH a 35 kníh zdarma. Poslanci sa všetci zhodli na
½ stranovej prezentácii našej obce v knihe Čarovný Spiš v sume 525€ bez DPH.
Starosta informoval, že v rámci príprav na výzvu Dobudovanie základnej infraštruktúry v RO
dal urobiť výškopisné a polohopisné zameranie nových uličiek, chodníka, príjazdovej cesty do
RO, parkoviska za obecným úradom v sume 600€ s DPH, náklady na zakreslenie podzemných
inžinierskych sietí v sume 150€ s DPH. Nakoľko došlo k neschváleniu podania žiadosti zo
strany poslancov, všetky úkony, ktoré boli rozbehnuté k vypracovaniu projektovej
dokumentácie a podaniu žiadosti v deň neschválenia zastavil. Starosta sa opýtal poslancov, či
sa majú dokončiť tieto úkony a v akom rozsahu. Starosta informoval poslancov, že náklady na
výškopisné a polohopisné domeranie časti príjazdovej cesty od mosta Hornád až
zrekonštruovanú cestu v RO, ktoré nebolo súčasťou CP, činia sumu 120€ s DPH. Pri
neschválení domerania parkoviska vedľa OcÚ by nám z dojednanej čiastky 600€ vrátili 50€,
nakoľko táto časť ešte nebola zameraná. Opýtal sa poslancov, či dáme dokončiť zameranie
príjazdovej cesty do osady a parkovisko. Poslanci sa vyjadrili nasledovne: P. Mrkvica –
zamerať všetko, Ing. Kremnická – zamerať všetko, M. Lutter – zamerať všetko, Mgr. Hodák –
iba parkovisko, M. Jarošová – iba parkovisko, D. Barilla – iba parkovisko, S. Lörinc – iba
parkovisko. Na základe vyjadrenia poslancov sa dá zamerať iba parkovisko pri obecnom úrade.
Starosta informoval poslancov, že ho mrzí skutočnosť, že sa naša obec nezapojila do výzvy na
dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v rómskej osade, ktorá by zahŕňala
vybudovanie dvoch nových miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, rekonštrukciu
príjazdovej cesty do rómskej osady, nového chodníka od mosta Teplično až k obecnému úradu,
nové parkovisko vedľa obecného úradu, ktoré by tvorili už centrálnu časťobce, aj napriek tomu,
že na pracovnom stretnutí boli poslanci dostatočne informovaní o zámere a nemali výhrady.
Starosta ďalej informoval, že na tejto výzve pracoval od mája tohto roka, keď neboli známe
ešte všetky podmienky výzvy, dali sa vypracovať cenové ponuky na jednotlivé úseky,
zúčastňoval sa seminárov, pracovných stretnutí, aby sme pri podaní žiadosti neurobili chybu
a splnili všetky podmienky výzvy a vyslovil presvedčenie, že niektorí poslanci pri rozhodovaní
urobili chybu, keď rozhodli o nepodaní žiadosti. Nakoľko tento bod programu bol aj súčasťou
programu OZ 3.9.2019, ktoré niektorí poslanci odignorovali a nezúčastnili sa ho, starosta
upozornil poslancov na ich povinnosti, medzi ktoré patrí aj povinnosť zúčasňovať sa zasadnutí
obecného zastupiteľstva a vyzval všetkých, aby dodržiavali svoje povinnosti, štatút obce,
rokovací poriadok, VZN a hájili záujmy obce a jej obyvateľov. Starosta sa opýtal poslancov
predchádzajúceho zastupiteľstva, či mali v minulosti také množstvo informácií k jednotlivým
zámerom ako majú teraz, ak áno, prečo v minulosti nemali problém odsúhlasiť cca 30.000 € z
rozpočtu obce na vypracovanie projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy Župného domu na
Obecný úrad v Betlanovciach, či mali vtedy otázky odkiaľ budú peniaze na realizáciu stavby v
sume 532 081,56 €, keď na taký projekt nebola vyhlásená ani výzva, zatiaľ je to zmarená
investícia. Ďalším vysoko nákladovým projektom je rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Na
rekonštrukciu hasičských zbrojníc boli výzvy v sume najviac 30.000 € a budova hasičskej
zbrojnice je naprojektovaná na 473.343,23 €, zatiaľ zmarená investícia, nakoľko obec z
vlastných zdrojov nevie zafinancovať takúto vysokonákladovú stavbu a výzvy na rekonštukciu

v takomto finančnom rozsahu nie sú a ani neboli vyhlásené. Starosta sa opýtal poslancov, z
čoho chceli tento vysokonákladový projekt financovať? Starosta informoval poslancov, že v
rámci výzvy dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obciach s prítomnosťou MRK,
sme mohli do obce pritiahnuť 500 000 €, táto výzva je aktuálna, spĺňame všetky podmienky
výzvy a niektorí poslanci jednoducho neschvália podanie žiadosti.
V rámci tohto bodu programu starosta položil otázky poslancom, od ktorých sa bude odvíjať
ďalší rozvoj v našej obci, a ktoré poprosil zapísať do zápisnice.
• či majú poslanci v budúcnosti vôbec záujem niečo vybudovať v rómskej osade? Nakoľko aj
v budúcnosti budú vyhlásené výzvy v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (výzva na
kanál, vodu, rekonštrukcia MŠ, možno výzva na komunitné centrá) a budú vyhlásené len pre
obyvateľov MRK. Na splnenie podmienok výzvy je potrebné vynaložiť počiatočné investície
z rozpočtu obce (pracovné stretnutia, semináre, vypracovanie projektovej dokumentácie,
spracovanie žiadosti, verejné obstarávanie). Lebo ak nie, nemá význam zaťažovať rozpočet
obce, ako sa to stalo pri výzve na dobudovanie základnej technickej nfraštruktúry v obciach s
prítomnosťou MRK.
• či majú záujem vôbec niečo vybudovať v obci?
Starosta upozornil, že každý občan sa musí starať o zveľaďovanie svojej obce, musí chrániť
majetok obce. Nakoľko my sme malá obec, našou povinnosťou je zapájať sa do každej výzvy,
musíme znášať určité riziko pri zapájaní sa do výziev, lebo máme finančné prostriedky len na
spoluúčasť vo výzvach.
Na otázku, či poslanci majú v budúcnosti vôbec záujem niečo vybudovať v rómskej osade,
odpovedali poslanci nasledovne:
Mgr. Hodák – individuálne, záleží od projektu
Jarošová - individuálne, záleží od projektu
Barilla - individuálne, záleží od projektu
Lutter - individuálne, záleží od projektu
S. Lörinc - individuálne, záleží od projektu
Ing. Kremnická – áno, chce, aby sa budovalo v rómskej osade
Mrkvica - áno, chce, aby sa budovalo v rómskej osade
Starosta vyzval poslancov, aby mu prestali hádzať polená pod nohy, našli spoločnú reč a začali
ťahať za jeden koniec, začali pracovať pre občanov, lebo inak sa k nijakému výsledku
nedopracujú. Poslanci súhlasili s návrhom starostu na spoluprácu v prospech obce a jej
obyvateľov.

K bodu 12.1 Interpelácie poslancov
Nakoľko z prítomných poslancov nemal nikto doplňujúce otázky, na záver p. starosta
poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
začiatok zasadnutia: 16.30 hod.
p. Mrkvica odišiel: 18.05 hod.
koniec zasadnutia: 18.24 hod.
Zapísala: Miroslava Vargová
Overovatelia zápisnice: Ing. Kremnická, Mgr. Stanislav Hodák

