Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 16.12.2019 v Kultúrnom dome v Betlanovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Schválenie programu
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schválenie programu.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na rok 2020, Návrh rozpočtu na rok 2020 (2022).
Rozpočtové opatrenie č.9, stanovisko HK k RO č.9.
Rozpočtové opatrenie č.10, stanovisko HK k RO č. 10.
Rozpočtové opatrenie č.11, stanovisko HK k RO č. 11.
Rozpočtové opatrenie č.12, stanovisko HK k RO č. 12.
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020.
Správa HK z vykonanej kontroly - plnenia úloh vyplývajúcich pre obec zo zákona
č.54/2019 Z.z.
12. Schválenie zmluvných podmienok Dodatku č. 19 k Zmluve o zbere, odvoze
zneškodňovaní KO z obce.
13. Schválenie podmienok Memoranda o spolupráci k projektu Podpora nízkouhlíkových
stratégií.
14. Schválenie zmluvných podmienok Dodatku č. 2 – k prenájmu pozemku parc. č.
CKN 497 pre AKRON, a.s..
15. Koncepcia rozvoja MŠ na roky 2019-2024.
16. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za školský
rok 2018/2019.
17. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie 5%
spolufinancovania projektu „ČOV a kanalizácia Betlanovce“.
18. VZN č.4/2019 o miestnych daniach.
19. VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.
20. Odmeny poslancov v zmysle zásad odmeňovania poslancov.
21. Rôzne
21.1. Informácie o možnom odpredaji župného domu pre Vojenský a špitálsky rád
svätého Lazara Jeruzalemského.
21.2. Informácia o cenovej ponuke poisťovne UNIQA k poisteniu obecného majetku.
21.3. 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, je v úvode

prítomných 6 poslancov(Ing. Kremnická, Dávid Barilla, Mgr. Hodák, Monika Jarošová, Peter
Mrkvica, Samuel Lörinc), 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.
Prítomní poslanci schválili program rokovania, tak ako bol zverejnený.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 83/12/2019. 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. Ing. Slávka Kremnická a Dávid Barilla.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce berie na vedomie určenie zapisovateľky: M.
Vargovej a overovateľov zápisnice: Ing. Kremnickú, p. Barillu.
OZ prijalo uznesenie č. 84/12/2019
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení: S.l Lörinc, M. Jarošová, Mgr. S. Hodák.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 85/12/2019
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatuje splnenie uznesení č.71/10/2019 - 82/10/2019
predchádzajúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 23.10.2019.

prijatých

na

Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 86/12/2019
K bodu 5. Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na rok 2020, Návrh rozpočtu na rok 2020
(2022).
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a Ústavným zákonom č.
493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu bol v súlade s § 9 ods. 2 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 rozpočtu nebol do dňa konania zasadnutia OZ pripomienkovaný. Návrh
rozpočtu na rok 2020 bol spracovaný v súlade so zákonom ako vyrovnaný rozpočet vo výške
280.147,00 € na strane príjmov aj výdavkov.
Stanovisko hlavnej kontrolórky:
Hlavná kontrolórka odporučila schváliť rozpočet na rok 2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 87/12/2019
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 88/12/2019
K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č.9, stanovisko HK k RO č.9..
Starosta informoval poslancov, že ide o rozpočtové opatrenie v súlade s § 14 ods. 2
písmenom b) a c) 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 povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov a
povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v celkovej výške na strane bežných

príjmov vo výške 964,00 € a na strane bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie vo
výške 964,00 €. Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice.
Starosta požiadal p. kontrolórku, aby k tomuto bodu zaujala stanovisko.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Betlanovce k rozpočtovému opatreniu č. 9/2019:
Hlavná kontrolórka konštetuje, že vykonanou zmenou nebude narušená rovnováha rozpočtu
obce na rok 2019. Uvedená zmena rozpočtu v Zmysle Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce je v kompetencii starostu. Finančné prostriedky sa čerpajú v súlade
s princípom hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 89/12/2019
K bodu 7 Rozpočtové opatrenie č.10, stanovisko HK k RO č. 10.
Starosta informoval, že ide o rozpočtové opatrenie v súlade s § 14 ods. 2 písmenom b) a c)
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 povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a
viazanie výdavkov z dôvodu účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu, tak ako je to uvedené v návrhu rozpočtového opatrenia. Ide o povolené prekročenie
a viazanie bežných príjmov vo výške 3.000,00 € (Dotácia z Ministerstva vnútra SR– Nákup
športových potrieb) a kapitálových príjmov vo výške 8.000,00 € (Dotácia z Ministerstva
vnútra SR na nákup prvkov detského ihriska), spolu na strane príjmov vo výške 11.000,00 € a
na strane výdavkov podľa funkčnej klasifikácie vo výške 11.000,00 €, z toho 3.000,00 €
bežných výdavkov a 8.000,00 € kapitálových výdavkov. Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu
zápisnice.
Starosta požiadal p. kontrolórku, aby k tomuto bodu zaujala stanovisko.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Betlanovce k rozpočtovému opatreniu č. 10/2019:
Hlavná kontrolórka konštetuje, že 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.Finančné prostriedky sa čerpajú
v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 90/12/2019

K bodu 8 Rozpočtové opatrenie č.11, stanovisko HK k RO č. 11.
Starosta informoval, že ide o rozpočtové opatrenie v súlade s § 14 ods. 2 písmenom b) a c)
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 povolené prekročenie a viazanie bežných a kapitálových príjmov a
povolené prekročenie a viazanie bežných a kapitálových výdavkov v celkovej výške na strane
príjmov vo výške 30.197,00 € a na strane výdavkov podľa funkčnej klasifikácie vo výške
30.197,00 €, tak ako je to uvedené v návrhu rozpočtového opatrenia. Rozpočtové opatrenie
tvorí prílohu zápisnice.
Starosta požiadal p. kontrolórku, aby k tomuto bodu zaujala stanovisko.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Betlanovce k rozpočtovému opatreniu č. 11/2019:
Hlaná kontrolórka konštatuje, že vykonanou zmenou nebude narušená rovnováha rozpočtu
obce na rok 2019. Uvedená zmena rozpočtu v Zmysle Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce je v kompetencii OZ. Finančné prostriedky sa čerpajú v súlade
s princípom hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 6 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Dávid Barilla)
OZ prijalo uznesenie č. 91/12/2019
K bodu 9 Rozpočtové opatrenie č.12, stanovisko HK k RO č. 12.
Starosta informoval, 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 rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v rámci schváleného
rozpočtu vo výške 950,00 €, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice.
Starosta požiadal p. kontrolórku, aby k tomuto bodu zaujala stanovisko.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Betlanovce k rozpočtovému opatreniu č. 12/2019:
Hlavná kontrolórka konštatuje, že vykonanou zmenou nebude narušená rovnováha rozpočtu
obce na rok 2019. Uvedená zmena rozpočtu je v súlade so Zásadami hospodárenia
s finančnými prostriedkami Obce Betlanovce a je v kompetencii starostu.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Mgr. Hodák)
OZ prijalo uznesenie č. 92/12/2019

K bodu 10 Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020.
Hlavná kontrolórka informovala OZ o pláne kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
OZ tento plán schválilo a zároveň poverilo hlavnú kontrolórku kontrolnou činnosťou.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 93/12/2019
K bodu 11 Správa HK z vykonanej kontroly - plnenia úloh vyplývajúcich pre obec zo
zákona č.54/2019 Z.z.
Starosta informoval, že zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je nový zákon z 30. januára 2019 a upravuje podmienky
poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu pri oznamovaní kriminality alebo
inej protispoločenskej činnosti, v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania,
postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú
protispoločenskej činnosti, ďalej upravuje práva a povinnosti osôb pri oznamovaní
protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu
oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Starosta požiadal pani kontrolórku, aby sa k
danému bodu vyjadrila.
Hlavná kontrolórka informovala OZ, že v zmysle §2, písm. g) zákona sa pre účely tohto
zákona považuje obec ako orgán verejnej moci a v spojitosti s ustanovením §10 ods. 1 zákona
plní úlohy vyplývajúce z uvedeného zákona. V pôsobnosti obce bol priamo zákonom za
zamestnávateľa určený hlavný kontrolór na plnenie úloh zodpovednej osoby. Hlavná
kontrolórka konštatuje, že boli splnené všetky úlohy vyplývajúce zo zákona. č. 54/2019 Z.z.,
zatiaľ neboli podané žiadne oznámenia v zmysle uvedeného zákona a preto nie je potrebné
prijímať v tejto oblasti žiadne opatrenia. Správa kontrolórky tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 94/12/2019
K bodu 12 Schválenie zmluvných podmienok Dodatku č. 19 – k Zmluve o zbere,
odvoze zneškodňovaní KO a DSO z obce.
K tomuto bodu programu boli poslancom doručené podklady - Dodatok č. 19 – k Zmluve o
zbere, odvoze a zneškodňovaní KO a DSO z obce, kde je rozpísaný sadzobník za zber,
prepravu a uloženie odpadu. Starosta informoval OZ s avizovaným zvyšovaním cien za
zneškodnňovanie odpadu zo strany zberovej spoločnosti aj na ďalšie roky, v dôsledku

nedostatočného triedenia odpadu občanmi a narastajúcimi požiadavami EÚ na zvyšovanie
miery triedenia odpadu. Ďalším dôvodom zvyšovania cien je aj legislatívna zmena v zákone
o odpadoch, ktorá určuje zberovej spoločnosti okrem iného aj vybudovanie triediacej linky
pred skládkou odpadou, vybavenie každého vozidla vážiacim systémom.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 6 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lutter)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Lörinc)
OZ prijalo uznesenie č. 95/12/2019
K bodu 13 Schválenie podmienok Memoranda o spolupráci k projektu Podpora
nízkouhlíkových stratégií.
Starosta informoval, že predmetom tohto memoranda je vzájomná spolupráca s Národným
environmentálnym centrom n.o pri príprave, realizácii a následnej implementácii projektu
“Podpora nízkouhlíkových stratégií“, ktorého cieľom je vypracovanie nízkouhlíkovej
stratégie pre obec, a tým dosiahnutie zlepšenia kvality životného prostredia a v konečnom
dôsledku zlepšenie kvality života obyvateľov obce. Súčasťou vypracovania nízkouhlíkovej
stratégie je posúdenie súčasného stavu využívania energie, stavu zásobovania všetkými
dostupnými formami využiteľnej energie, vrátane energie používanej v doprave ( hromadná,
individuálna) najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií
znečisťujúcich látok do ovzdušia, ich vyhodnotenie a prijatie opatrení za účelom znížia emisie
skleníkových plynov, spotreby energie a zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie.
Stratégia bude spracovaná na obdobie minimálne 5 rokov s využitím metodiky na prípravu
akčného plánu udržateľného energetického rozvoja a po 5 rokoch by sa mala aktualizovať.
Národné centrum environmentálne n.o je organizácia, ktorá získala finančné prostriedky z
vyhlásenej výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z Operačného
programu Kvalita životného prostredia, a následne nám ponúka služby pre bezodplatné
spracovanie nizkouhlíkovej stratégie.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 96/12/2019
K bodu 14 Schválenie zmluvných podmienok Dodatku č. 2 – k prenájmu pozemku
parc. č. CKN 497 pre AKRON, a.s.
K tomuto bodu programu boli poslancom OZ doručené podklady - Nájomná zmluva o nájme
nehnuteľnosti a Dodatok č.2 k nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti na rok 2020-2021.
Táto nájomná zmluva je uzatvorená v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce
Betlanovce číslo 42/7/2015 zo dňa 7.7.2015, ktoré schválilo uzatvorenie takejto zmluvy na
základe žiadosti spoločnosti Akron a.s.. Nájomná zmluva bola uzavretá za účelom prenájmu

parcely CKN č. 497 o výmere 840 m2, zapísanej na liste vlastníctva č .1, ktorej výlučným
vlastníkom je Obec Betlanovce. Dôvodom uzatvorenia tejto nájomnej zmluvy je výstavba
komunikácie spoločnosťou Akron, a.s. na uvedenej parcele , ktorá bude dočasne ( po dobu
trvania nájmu) využitá pre zabezpečenie prístupu pri výstavbe a po nej k stavbe „Maštaľ“ na
parcele č. KN 1226/5,1226/6,1226/7, ktorej výstavba bola povolená stavebným povolením
dňa 7.10.2013 a užívanie stavby povolené kolaudačným rozhodnutím dňa 25.9.2015.
Nájomná cena bola stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 840 m2 činí sumu 84€/rok.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
K bodu 15 Koncepcia rozvoja MŠ na roky 2019-2024.
Starosta informoval, že v mesiaci október 2019 bola na obec doručená koncepcia rozvoja MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Betlanovce spracovaná Máriou Valigurovou, riaditeľkou
školy, ktorá bola predložená na prerokovanie v OZ. Cieľom tejto koncepcie je vyhodnotenie
stratégie rozvoja školstva a aktualizácia koncepcie rozvoja školstva v obci Betlanovce na roky
2019-2024.
Koncepčný zámer na roky 2019-2024 schválila Rada školy dňa 30.9.2019 a odporúča ho na
schválenie zriaďovateľovi obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 97/12/2019

K bodu 16 Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2018/2019.
Na základe Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, §14, ods. 5, pís. d), a na základe Vyhlášky MŠ SR č.
9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení, bola vypracovaná hodnotiaca správa Máriou
Valigurovou, riaditeľkou MŠ, ktorú predložila podľa vyššie citovanej vyhlášky, §3, príslušnej
rade školy na vyjadrenie, so stanoviskom školskej rady bola predložená na prerokovanie
v OZ Betlanovce.

Vzhľadom na skutočnosť, že boli splnené všetky zákonné podmienky, Obec Betlanovce ako
zriaďovateľ MŠ, schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2018/2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 97/12/2019
K bodu 17 Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a
schválenie 5% spolufinancovania projektu „ČOV a kanalizácia Betlanovce“.
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 23.10.2019 pri otázke poslanca Mgr. Hodáka a
poslankyne Jarošovej, či si obec podala žiadosť na dokončenie ČOV a kanalizácie, starosta
informoval o avizovanej výzve na vybudovanie celej ČOV a kanalizácie aj pre menšie obce
do 2000 EQ, ktorá v decembri bola aj vyhlásená. Termín na predkladanie žiadosti o
poskytnutie dotácie je do 23. 12. 2019, výška poskytnutých finančných prostriedkov minimálna 217 000 € a maximálna
5 000 000 €, výzva sa má vyhlasovať v ročných
intervaloch po dobu 10 –ich rokov.Výška spolufinancovania je minimálne 5% zo žiadanej
sumy. Náklady na vybudovanie ČOV a kanalizácie v obci sú v celkovej výške 646 160,81€. V
rámci tejto veľkej výzvy budeme žiadať z Environmentálneho fondu dotáciu 613 850,00,
výška min. 5% spoluúčasti je 32 310,81€ z rozpočtu obce. Obec sa zapojila aj do malej
výzvy, kde lehota na predkladanie žiadosti uplynula 31.10.2019 s výškou poskytnutých
finančných prostriedkov max. 200 000€. V rámci tejto výzvy sme žiadali Environmentálny
fond o finančné prostriedky na vybudovanie spoločnej zbernej nádrže, studne, NN prípojky
pre ČOV, oplotenie ČOV v celkovej výške 196 259,50€ v členení - žiadaná dotácia 186
446€ a 5% spolufinancovanie minimálne 9 813,50€ z vlastných zdrojov. Pán Hodák žiadal
uviesť do zápisnice, že dňa 25.11.2019 telefonicky kontaktoval starostu o vyhlásení výzvy
z environmentálneho fondu na ČOV.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 98/12/2019
K bodu 18 VZN č.4/2019 o miestnych daniach.
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 webovom sídle obce v stanovenej lehote
najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Návrh VZN nebol do dňa konania
zasadnutia OZ pripomienkovaný. K zmene v rámci tohto VZN došlo v paragrafe 12 poplatok
za KO a DSO bod 2 písmeno a) kde došlo k navýšeniu polatku za KO a DSO z 12 € na 18€ a
v § 13 Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku, ktorý bol doplnený o výrok “Ak príslušné

doklady nie sú v slovenskom alebo českom jazyku je potrebné doložiť k dokladom aj preklad
(nie je potrebný úradný preklad) spolu s čestným prehlásením s úradne overeným podpisom,
že preklad súhlasí s originálom . Žiadny doklad na zníženie alebo odpustenie nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením. Dôvod zvýšenia poplatku za KO a DSO je každoročný nárast
množstva komunálneho odpadu a zároveň medziročného zvyšovania nákladov na jeho zber a
odvoz i so zmenami legislatívy. Nakoľko všetky náklady spojené s odpadom je potrebné
zahrnúť do polatku za odpad, do budúcnosti je avizované ďalšie navyšovanie poplatku za zber
a uloženie odpadu zo strany zberovej spoločnosti, starosta vyzval všetkých občanov, aby
začali triediť odpad, nakoľko sa to pri vyššej miere triedenia pozitívne odrazí na ich
poplatkoch za odpad a v budúcnosti možno nebude treba výrazne zvyšovať tento poplatok.
Ing. Kremnická navrhla zvolanie verejného zhromaždenia, s cieľom informovania občanov
ohľadom dôležitosti triedenia odpadov.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 99/12/2019
K bodu 19 VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.
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 webovom sídle obce v stanovenej lehote
najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Návrh VZN nebol do dňa konania
zasadnutia OZ pripomienkovaný. Hlavným dôvodom na zavedenie poplatku za rozvoj je
potreba a požiadavka na rozvoj obce. Tento rozvoj obec nedokáže v plnej miere pokryť
z vlastných zdrojov, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Finančná situácia obce je
postačujúca iba na zabezpečenie povinného spolufinancovania na dotáciách a financovania
udržateľnosti projektov. Pri potrebe rozvoja obce ide hlavne o:
 dopravnú infraštruktúru - dobudovanie komunikací, chodníkov a s nimi súvisiacich
zariadení ( dopravné značenie, priechod pre chodcov aj s osvetlaním, merače rýchlosti
s cieľom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov na úseku cestnej dopravy) ;
 technickú infraštruktúru - dobudovanie vodovodu, kanalizácie, čističky odpadových
vôd (ČOV), verejného osvetlenia, stavieb a zariadení pre nakladanie s odpadmi,
vybudovanie kamerového systému - prevencia kriminality, vandalizmu, dopravných
priestupkov);
 občiansku vybavenosť – rozšírenie kapacity materskej školy- od roku 2021 povinná
predprimárna výchova, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, priestorov pre verejnú
správu a komunitné služby;
 revitalizáciu verejného priestranstva a zelenej infraštruktúry – parkov, priestorov pre
spoločné stretávanie ľudí a trávenie voľného času.;
Vzhľadom na to, že obec nevie ovplyvniť výšku podielových daní, ktoré im posiela štát,
jediný nástroj na dofinancovanie bežného chodu obce sú práve miestne dane alebo poplatok
za rozvoj, ktoré si obce sami regulujú, aby samosprávy dokázali pokryť všetky požiadavky

obyvateľov na rozvoj infraštruktúry, čistú a bezpečnú obec. Na základe uvedených
skutočností starosta spracoval Návrh VZN poplatok za rozvoj, ktoré predložil na schválenie
do OZ.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 1 (Mrkvica)
Proti: 4 (Jarošová, Lörinc, Barilla, Mgr. Hodák)
Zdržali sa: 2 (Ing. Kremnická, Lutter)
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
K bodu 20 Odmeny poslancov v zmysle zásad odmeňovania poslancov.
V zmysle zásad odmeňovania poslancov, ktoré boli schválené uznesením č.18/02/2019 dňa
03.02.2019 patria poslancom OZ odmeny za zasadnutia OZ, za zasadnutia komisií,za
vyhotovenie zápisníc v členení: Ing. Slávka Kremnická – 105 €, Dávid Barilla – 95 €,
Monika Jarošová – 95 €, Mgr. Stanislav Hodák – 100 €, Martin Lutter – 85 €, Peter Zentko –
45 €, Peter Mrkvica – 95 €, Samuel Lörinc – 20 €. Starosta navrhol poslancom mimoriadne
odmeny za záchranné práce v nasledovnom členení: Barilla – 28 €, Mgr. Hodák – 45 €, Lutter
– 103 €, Lörinc – 20 €.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák, Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 99/12/2019
K bodu 21 Rôzne
K bodu 21.1 . Informácie o možnom odpredaji župného domu pre Vojenský a
špitálsky rád svätého Lazara Jeruzalemského.
Starosta informoval, že ho oslovil záujemca a člen Vojenského a špitálskeho rádu svätého
Lazara Jeruzalemského a údajný potomok spišských kopijníkov, či obec nemá záujem o
odpredaj torza župného domu. Po zrekonštruovaní tohto torza by budova slúžila ako stredisko
tohto rádu a spišských kopijníkov. Nakoľko o prevode vlastníctva v majetku obce rozhoduje
OZ, starosta mu oznámil, že jeho požiadavku predloží OZ na najbližšom rokovaní. Zároveň
požiadal poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili. Poslanci sa dohodli, že sa zvolá pracovné
stretnutie so záujemcom, aby upresnil účel použitia budovy župného domu.
K bodu 21.2 Informácia o cenovej ponuke poisťovne UNIQA k poisteniu obecného
majetku.
Starosta oznámil, že dňa 21.7.2019 sa našou obcou prehnala veterná smršť, ktorá sposobila
škody na obecnom majetku. Boli poškodené party stany, strecha na obecnom úrade, oplotenie
na detskom ihrisku a prvky detského ihriska. Pri likvidácii uvedených škôd sa zistilo, že sú
nedostatky v poistení majetku, poistných zmluvách, v nedostatočnom krytí - nakoľko tieto
nezahŕňali celý obecný majetok a vo výške ich krytia - zmluvy sú staré z roku 2012 a

hodnota majetku obce je v súčasnosti vyšia ako suma, na ktoré sa tieto zmluvy vzťahujú. Na
základe týchto skutočností dal starosta vypracovať cenovú ponuku na poistenie tak, aby
pokrývala poistenie celého obecného majetku okrem miestnych komunikácií v poisťovniach
Uniqa a Komunálna poisťovňa , v ktorej sme poistení dodnes. Starosta oboznámil poslancov
s cenovou ponukou poisťovne Uniqa, nakoľko ponuka Komunálnej poisťovne mu zatiaľ
nebola doručená. Starosta informoval poslancov o uhradení škôd na obecnom majetku po
veternej smršti zo dňa 21.7.2019. Po veternej smršti došlo na detskom ihrisku k poškodeniu
prvku detského ihriska na reťazovej dvojhojdačke v dôsledku spadnutého stromu z vedľajšej
nehnuteľnosti, ktorú sa nám na základe komunikácie s vlastníčkou podarilo vymôcť. Výška
škody bola vyčíslená na 660€. Komunálna poisťovňa nám uznala škodu na oplotení detského
ihriska a KD a uhradila sumu 756,77€.
K bodu 21.3 Interpelácie poslancov.
Starosta sa opýtal, či má niekto ešte nejasnosti alebo otázky k bodom rokovania, či má niekto
otázky na starostu alebo kontrolórku obce.
Nakoľko nikto nemal žiadne otázky a dotazy starosta ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva a všetkým prítomným poďakoval za účasť a poprial pekný zvyšok večera,
šťastné a požehnané Vianočné sviatky a šťastný Nový rok.

začiatok zasadnutia: 16.30 hod.
prestávka: 17.56 – 18.05 hod.
koniec zasadnutia: 19.48 hod.

Zapísala: Miroslava Vargová
Overovatelia zápisnice: Ing. Slávka Kremnická, p. Dávid Barilla

