Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 08.02.2020 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 z vykonanej kontroly – účtovné doklady obce Betlanovce za mesiac november 2019
6. Správa z vykonanej kontroly – uzatvorené zmluvy v roku 2019.
7. Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Betlanovciach za rok 2019.
8. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce – prevádzka tenisového kurtu.
9. Schválenie cenníka za služby poskytované obcou.
10. Schválenie zásad odmeňovania poslancov.
11. Zriadenia komisií voľba ich predsedov a členov.
12. Schválenie 10% spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia oplotenia MŠ v obci Betlanovce.
13. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie 5% spolufinan- covania
projektu – vypracovanie projektovej dokumentácie zameranej na „Dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry k miestnym rómskym komunitám v obci Betlanovce“.
14. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie 5% spolufinan - covania
projektu - Rekonštrukcia MŠ v obci Betlanovce za účelom zlepšenia prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu
vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.
15. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej
školy a školskej jedálne v Betlanovciach, na správu budovy MŠ a na záujmovú činnosť detí vo veku 5 –
15 rokov s trvalým pobytom na území obce Betlanovce.
16. Zrušenie uznesenia č. 79/10/2019.
17. Žiadosť o vyjadrenie - súhlas so zriadením vecného bremena na parcele CKN č. 369/1, CKN č. 3, CKN
č.371 v k. ú. Betlanovce vo vlastníctve obce Betlanovce k zriadeniu vodovodnej prípojky k zemianskej
kúrii súp. č. 26 na parc. CKN č.356.
18. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – zapojenie cudzích zdrojov do rozpočtu .
19. Žiadosť o vyjadrenie – súhlas k navrhovanej telekomunikačnej stavbe „Vybudovanie optickej
siete v obci Betlanovce“ pre potreby územného konania.
20. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Betlanovce 1/2020-12/2020 pre športovú činnosť
mládeže a dospelých v obci.
21. Rôzne.
21.1 Fašiangové posedenie so seniormi – návrh programu.
21.2 Žiadosť neziskovej organizácie Pierott so sídlom v Prešove o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt pomoc pre Marka.
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, ktorí zložili zákonom
predpísaný sľub sú v úvode prítomní 3 poslanci (Ing. Kremnická, p. Jarošová, Mgr. Hodák)
a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo nie je uznášania schopné.

začiatok zasadnutia: 09.02 hod
koniec zasadnutia:
09.04 hod.
V Betlanovciach, dňa 08.02.2020
Ing. Zoltán Varga
starosta

Zapísala: Miroslava Vargová

