Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 12.2.2020 v Kultúrnom dome v Betlanovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Schválenie programu
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválenie programu.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení
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%
spolufinancovania 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%
spolufinancovania 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. Rôzne.
20.1 Fašiangové posedenie so seniormi – návrh programu.
20.2 Žiadosť neziskovej organizácie Pierott so sídlom v Prešove o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt pomoc pre Marka.
20.3 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 je v úvode prítomných 7 poslancov (Ing. Kremnická, Dávid Barilla,

Mgr. Hodák, Monika Jarošová, Peter Mrkvica, Martin Lutter, Samuel Lörinc), preto
zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlasuje 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.
Ing. Kremnická navrhla vypustiť z programu bod 10. Schválenie Zásad odmeňovania
poslancov a bod 11. Zriadenia komisií, voľba ich predsedov a členov. Starosta sa
informoval na dôvod nezriadenia komisií, nakoľko na pracovnom stretnutí so starostom,
poslanci navrhli tento bod rokovania. Ing. Kremnická ako dôvod uviedla, že sa komisie
nemajú kde stretávať. Starosta informoval prítomných, že na stretnutí s poslancami bolo
návrhnuté k stretávaniu komisií využívanie priestorov kultúrneho domu, s tým, že predsedom,
resp. členom komisie budú kľúče odovzdané na základe odovzdávacieho a preberacieho
protokolu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. Ing. Kremnická uviedla, že kľúče od
kultúrneho domu si nemôžu prevziať v pracovnom čase, nakoľko sú všetci zamestnaní
a nateraz sa rozhodli nezriaďovať komisie.
Mgr. Hodák navrhol doplniť bod do programu : Dobudovanie asfaltového povrchu na ul.
Krátka a Klampiarenska.
Starosta dal hlasovať o zmene programu. OZ schválilo zmenený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválenie programu.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení
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 10% spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia oplotenia MŠ v obci
Betlanovce.
11. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie 5%
spolufinancovania projektu – vypracovanie projektovej dokumentácie zameranej na
„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry k miestnym rómskym komunitám v
obci Betlanovce“.
12. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie 5%
spolufinancovania projektu - Rekonštrukcia MŠ v obci Betlanovce za účelom zlepšenia
prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.
13. 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.
14. Zrušenie uznesenia č. 79/10/2019.

15. 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.
16. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – zapojenie cudzích zdrojov do rozpočtu .
17. Žiadosť o vyjadrenie – súhlas k navrhovanej telekomunikačnej stavbe „Vybudovanie
optickej siete v obci Betlanovce“ pre potreby územného konania.
18. Dobudovanie asfaltového povrchu na ulici Krátka a Klampiarska.
19. Rôzne.
19.1 Fašiangové posedenie so seniormi – návrh programu.
19.2 Žiadosť neziskovej organizácie Pierott so sídlom v Prešove o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na projekt pomoc pre Marka.
OZ prijalo uznesenie č. 01/02/2020
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Miroslava Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení
p. Peter Mrkvica a p. Samuel Lörinc.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce berie na vedomie určenie zapisovateľky: M.
Vargovej a overovateľov zápisnice: p. Mrkvicu, p. Lörinca.
OZ prijalo uznesenie č. 02/02/2020
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení: M. Jarošová, D. Barilla, Mgr. S. Hodák.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 03/02/2020
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatuje splnenie uznesení č.83/12/2019 - 99/12/2019
predchádzajúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019.

prijatých

Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 04/02/2020

na

K bodu 5. Správa z vykonanej kontroly – účtovné doklady obce Betlanovce za mesiac
november 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 november 2019 – 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: Kontrolou neboli zistené nedostatky pri nakladaní s finančnými
prostriedkami obce. Na kontrolovanom úseku nie je potrebné prijímať opatrenia na
odstránenie nedostatkov.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 05/02/2020
K bodu 6. Správa z vykonanej kontroly – uzatvorené zmluvy v roku 2019.
Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu Správu z vykonanej kontroly
uzatvorené zmluvy v roku 2019.
Záver z vykonanej kontroly:
1. Vzhľadom na uvedené v predchádzajúcej časti tejto správy konštatujem, že v rámci
vykonanej kontroly neboli zistené nedostatky a preto nie je potrebné prijímať v tejto oblasti
žiadne systémové opatrenia.
2. Odporúčam od roku 2020 evidovať uzatvárané zmluvy v Registri zmlúv pred ich
zverejnením a to najmä z dôvodu kontroly ich povinného zverejnenia.
3. Odporúčam pri uzatváraní zmlúv žiadať od druhej zmluvnej strany správne uvedenie
účinnosti zmluvy (nie dňom podpisu zmluvnými stranami).
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 06/02/2020
K bodu 7. Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Betlanovciach za rok
2019.
Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu Správu z vykonanej kontroly plnenia
uznesení za rok 2019.
Záver z vykonanej kontroly:
Všetky povinne zverejňované materiály a dokumenty na Úradnej tabuli obce a webovom sídle
obce zverejňovať aj na CUET. Starosta informoval prítomných, že v súčasnej dobe prebieha
odstránenie tejto úlohy.

Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 07/02/2020
K bodu 8. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce - prevádzka tenisového
kurtu
Zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci
Betlanovce schválené Obecným zastupiteľstvom v Betlanovciach dňa 03.02.2019 uznesením
č. 16/02/2019 boli doplnené o :
Článok 4
Rozsah poskytovania služieb a zásady prevádzky športových zariadení obce
1. Majetok obce slúži na uspokojovanie potrieb obyvateľov obce, na rozvoj športu,
rekreačnej športovej činnosti, regeneráciu a prevenciu proti chorobám.
2. Vstupné a poplatky za využívanie služieb slúžia výlučne na prevádzku a udržiavanie
športových zariadení obce bez tvorby zisku.
Poslanec p. Mrkvica sa opýtal starostu, či sa nenašiel niekto, kto by prevzal tenisový kurt do
nájmu. Starosta informoval prítomných, že o prenájom tenisového kurtu mal v roku 2019
záujem p. Šumanský, kde bol zverejnený aj zámer o nájme, ale nakoniec k prenájmu nedošlo,
z dôvodu, že nájomca a prenajímateľ sa nedohodli na podmienkach nájmu a tenisový kurt po
zvyšok roku prevádzkovala obec. Poslankyňa Ing. Kremnická sa informovala, ako sa tohto
roku bude prevádzkovať tenisové ihrisko. Starosta informoval prítomných o dvoch
alternatívach riešenia prevádzky tenisového kurtu, prvou alternatívou je, že sa tenisový kurt
prenajme s tým, že podmienkou prenájmu budú 2 dni v týždni vyhradené pre občanov so
zámerom podporiť rozvoj športu v obci a druhá alternatíva je, že obec bude sama
prevádzkovať tenisový kurt prostredníctvom správcu. Vzhľadom na získanú dotáciu na nákup
športovej výbavy sa starosta prikláňa k druhej alternatíve.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 08/02/2020
K bodu 9. Schválenie Cenníka za služby poskytované obcou.
Starosta informoval, že Cenník za služby poskytované Obcou Betlanovce schválený
uznesením č.17/02/2019 dňa 03.02.2019 bol doplnený v bode 5 - spoplatnenie akcií spojených
s predajom tovaru, s predvádzaním výrobkov a pod. v KD a rozšírený o - cenník
za
prenájom tenisového kurtu. V návrhu cenníka predloženého na rokovanie OZ bol starostom
predložený návrh na zvýšenie ceny za prenájom kultúrneho domu v zimných mesiacoch

z dôvodu zvýšenia prevádzkových nákladov o 10€ za akciu, t.j. za akciu do 4 hodín z 35€ na
45€, pri akcii nad 4 hodiny zo 70€ na 80€. Tento návrh nebol schválený v OZ.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 09/02/2020
K bodu 10. Schválenie 10% spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia oplotenia MŠ
v obci Betlanovce.
Starosta informoval, že dňa 16.8.2019 na zasadnutí OZ v bode Rôzne informoval poslancov,
že nám bola schválená dotácia na zaklade žiadosti z marca 2019 z rezortu MF na
rekonštrukciu oplotenia MŠ v sume 4800 eur s termínom čerpania do konca roku 2021.
Spoluúčasť na uvedenej dotácii je vo výške najmenej 10% z celkových oprávnených
výdavkov. Na uvedenú rekonštrukciu bola vypracovaná predbežná CP v sume 4 992 eur bez
DPH. V uvedenej sume je zahrnutá cena za obojstranné betónové oplotenie od kostolného
dvora a bodovo-zvárané oplotenie od hlavnej cesty s osadením bez brán. Cena malej a veľkej
brány s osadením bola vyčíslená na 850€ s DPH. Skutočná cena za rekonštrukciu oplotenia
MŠ bude stanovená po ukončení verejného obstarávania.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 10/02/2020
K bodu 11. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a
schválenie 5% spolufinancovania projektu – vypracovanie projektovej dokumentácie
zameranej
na „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry k miestnym
rómskym komunitám v obci Betlanovce“.
Starosta informoval, že dňa 18.12.2019 bola vyhlásená výzva z Úradu splnomocnenca vlády
pre rómske komunity, Ministerstva vnútra SR výzva na predkladanie žiadosti na podporu
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej
komunity. Termín predkladania žiadosti bol do 3.2.2020, kedy bola aj žiadosť podaná.
V rámci tejto žiadosti sme žiadali finančné prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie
na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry k miestnym rómskym komunitám v obci
Betlanovce“. Projektová dokumentácia bude zahŕňať vybudovanie nových a rekonštrukciu
existujúcich miestnych komunikácií, vybudovanie nových chodníkov pozdĺž jestvujúcich
miestnych komunikácií k verejným inštitúciám, vybudovanie verejného osvetlenia pozdĺž
nových miestnych komunikácií, vybudovanie novej zastávky hromadnej dopravy so zálivom a
vybudovanie nevyhnutných bezodplatných odstavných plôch pre motorové vozidlá, ako
súčasť podporenej infraštruktúry. Výška požadovanej dotácie v žiadosti je 18 950eur, výška
spoluúčasti minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov vysúťažených vo verejnom
obstarávaní. Jednou z podmienok výzvy je predloženie prijatého uznesenia o schválení 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.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 11/02/2020
K bodu 12. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a
schválenie 5% spolufinancovania projektu - Rekonštrukcia MŠ v obci Betlanovce za
účelom zlepšenia prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a
starostlivosti v ranom detstve.
Starosta informoval, že dňa 19.12.2019 bola vyhlásená výzva z Ministerstva vnútra SR
Operačný program ľudské zdroje, prioritná os č. 6 technická vybavnosť v obciach
s prítomnosťou MRK. Zameranie výstavba alebo rekonštrukcia predškolských zariadení
s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou MRK. Dátum ukončenia prvého
kola bude 16.3.2020, druhého kola 6.7.2020. K tomuto bodu boli poslancom zaslané
podklady a bolo zrealizované pracovné stretnutie.
V rámci výzvy je zámerom obce získať finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ
a rozšírenie jej kapacity z dôvodu povinnej predprimárnej školskej výchovy od roku 2021.
V rámci priestorových možností a potenciálu objektu na základe predbežne spracovanej
projektovej dokumentácie je možné navýšiť kapacitu o 100%, t.j. z pôvodných 20 detí na 40
detí. Samotná investícia by sa týkala nadstavby pôvodnej budovy MŠ a obecného úradu
rozšírením o 2 nové triedy, kde by vznikli priestory nových herní, spální, šatní, umývárne
s toaletami a zázemím učiteliek. Rekonštrukciou priestorov na prízemí by došlo k zmene
dispozičného riešenia, kde by sa zachovala kuchyňa, jedáleň, kancelária riaditeľky a sklad.
Zmenou dispozície pôvodných priestorov by došlo aj k rozšíreniu priestorov obecného úradu
o časť herne a umyvárne, a zároveň by obec realizovala zateplenie spoločnej budovy,
rekonštrukciu strechy, kotolne a rozvodov. Oprávnené výdavky v rámci výzvy okrem
stavebných prác sú vypracovanie projektovej dokumentácie, spracovanie žiadosti v programe
ITMS, náklady na stavebný dozor, interný a externý manažment. Odhadované náklady na
stavebné práce sú 350 000 €, vypracovanie stavebného a realizačného projektu 22 000 €.
Skutočné náklady budú vyčíslené po ukončení verejného obstarávania. Jednou z podmienok
výzvy je schválenie predloženia žiadosti a prijatie uznesenia o schválení
5%-ho
spolufinancovania projektu, ako aj zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Starosta informoval prítomných, že vzhľadom na veľkosť obce a výšku podielových daní ide
o vysokonákladový projekt s množstvom rizík, ktoré bude potrebné pred a v priebehu
realizácie eliminovať. Jedným z rizík je z dôvodu realizácie projektu dodržanie povinných
merateľných ukazovateľov, vzhľadom na reálnu návštevnosť MŠ deťmi. Nakoľko väčší počet
detí navštevujúcich MŠ sú deti z rómskej komunity. Z celkového počtu 19 detí, ktoré boli
prijaté do MŠ ju reálne navštevuje do 10 detí. Vzhľadom na otázku starostu, či ideme
nadstavovať nad budovu obecného úradu a materskej školy jedno poschodie, aby sa tak
rozšírila kapacita materskej školy min. o 30%, odpovedali poslanci nasledovne: p. Mrkvica
nevie, p. Lutter nie, p. Lörinc nevie, Ing. Kremnická nie, Mgr. Hodák žiada zapísať do
zápisnice, že navrhuje prerobiť projektovú dokumentáciu „Stavebné úpravy župného domu na

obecný úrad“ na budovu materskej školy, zistiť koľko by stálo prerobenie projektovej
dokumentácie u projektantky. Ako dôvod uviedol, že budova obecného úradu je postavená
v roku 1.9.1906, je stará a neoplatí sa do nej investovať. Na otázku starostu, či nevie kedy bol
postavený župný dom odpovedal Mgr. Hodák, že v 18. storočí a že to bol iba návrh. Pani
Jarošová je za nadstavbu, p. Barilla je za stavbu čisto novej materskej školy napr. v areáli
kultúrneho domu.
Starosta navrhol, že zistí, či to bude možné z hľadiska územného plánu.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 1 (Jarošová)
Proti: 1 (Mgr.Hodák)
Zdržali sa: 5 (Ing. Kremnická, Lörinc, Lutter, Barilla, Mrkvica)
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
K bodu 13. 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.
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. K tomuto bodu boli poslancom zaslané podklady.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 14.

Zrušenie uznesenia č. 79/10/2019.

Starosta informoval, že Uznesenie bolo prijaté za účelom zriadenia vecného bremena k
napojeniu nehnuteľnosti súp. č. 26 na vodovodnú prípojku prechádzajúcu cez obecné
pozemky parc. č. CKN 369/1. par.č. CKN 3, parc.č. CKN 371. Uznesenie je potrebné zrušiť
z dôvodu, že v pôvodnom uznesení bola vyčíslená suma na jednotku bm a vzhľadom na
porealizačné zameranie a vyhotovený geometrický plán je potrebné schváliť nové s cenou za
m2.
Uznesenie č. 79/10/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 23.10.2019
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 11 ods. 4 a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. súhlasí
so zriadením vecného bremena na parcele CKN č. 369/1-zastavaná plocha a nádvoria a na
parcele CKN č. 3- zastavaná plocha a nádvorie, parcele 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 -zastavaná plocha a nádvorie za cenu 0,50 €/bm pre Jozefa Špaka a Danu
Špakovú, bytom Ludvíka Svobodu 2604/57, 058 01 Poprad.
Toto uznesenie nie je vykonateľné v takom rozsahu ako bolo prijaté, nakoľko
v geometrickom pláne, ktorý vypracoval geodet zo strany žiadateľa je zriadené vecné
bremeno k uvedenej prípojke v šírke 3m (1,5m z oboch strán), ktoré nebolo zohľadnené
v tomto uznesení. Vyhotovenie geometrického plánu je potrebné pre vypracovanie Zmluvy o
zriadení vecného bremena na uvedené pozemky a zápisu do katastra.
OZ prijalo uznesenie č. 12/02/2020
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 15. 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.
Pán J. Špak, požiadal obec o súhlas s prekopávkou miestnej komunikácie na parcele CKN
369/1, parcele CKN 3 a parcele CKN 371 k zriadeniu vodovodnej k zemianskej kúrii súp.č.
26 na parc. CKN 356 -zastavaná plocha a nádvorie a zároveň žiada aj o súhlas k zriadením
vecného bremena na týchto parcelách v dôsledku uloženia uvedenej inžinierskej siete. Všetko
podstatné a dôvod znovuprijatia uznesenia odzneli v predchádzajúcom bode. Požiadam
poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili, rozhodli o vyhovení resp. nevyhovení žiadosti.
OZ prijalo uznesenie č. 13/02/2020
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 16. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – zapojenie cudzích zdrojov do rozpočtu .
Starosta informoval, že ide o rozpočtové opatrenie, ktoré je v súlade s ustanovením § 14
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými
prostriedkami Obce Betlanovce. V rozpočtovom opatrení ide o povolené prekročenie a
viazanie príjmových finančných operácií a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v
súlade s § 14 ods. 2 písm. d) a c) z dôvodu účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu. Presný popis finančných operácií je uvedený v tabuľkovej časti

rozpočtového opatrenia. Rozpočtové opatrenie bolo doručené OZ ako podklad k rokovaniu.
Starosta požiadal pani kontrolórku, aby zaujala stanovisko k rozpočtovému opatreniu.
OZ prijalo uznesenie č. 14/02/2020
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 17. Žiadosť o vyjadrenie – súhlas k navrhovanej telekomunikačnej stavbe
„Vybudovanie optickej siete v obci Betlanovce“ pre potreby územného konania.
Starosta informoval, že žiadosť bola predložená organizáciou SUPTel, s.r.o , ktorá na základe
splnomocnenia od investora Slovak telekom a.s. zabezpečuje vypracovanie a prerokovanie
projektovej dokumentácie za účelom vybudovania optickej siete FTTh v obci Betlanovce
s možnosťou pripojenia všetkých rodinných a polyfunkčných domov na vydanie územného
rozhodnutia. Podklady aj s mapami trás boli doručené OZ e-mailom. Starosta požiadal
poslancov, aby sa k danému bodu vyjadrili.
OZ prijalo uznesenie č. 15/02/2020
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 18. Dobudovanie asfaltového povrchu na ulici Krátka a Klampiarska.
Poslanec Mgr. Hodák navrhol tento bod programu, v ktorom navrhol dobudovanie
asfaltového povrchu na ul. Krátka a Klampiarska. Asfaltový povrh navrhol financovať
z úveru a to do konca roku 2020. Starosta upozornil poslancov, aby dobudovanie
nepodmieňovali termínom, nakoľko na ul. Krátka sa bude realizovať výstavba rodinného
domu, ktorý je potrebné napojiť na inžinierske siete a na uvedenej ulici sa bude pokladať
optický kábel v zemi. Aj napriek tomu poslanci OZ tento návrh jednohlasne schválili.
OZ prijalo uznesenie č. 16/02/2020
Hlasovanie:
Prítomní: 7 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Jarošová, Barilla, Lörinc, Mrkvica, Lutter)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 19. Rôzne.
K bodu 19.1 Fašiangové posedenie so seniormi – návrh programu.
Starosta požiadal poslancov, aby ho oboznámili s programom, nakoľko na pracovnom
stretnutí mu neposkytli informácie o pripravovanom programe na fašiangové posedenie.
Poslanci OZ mu odpovedali, že tento program nebudú rozoberať na zasadnutí, lebo je to
prekvapenie.

K bodu 19.2 Žiadosť neziskovej organizácie Pierott so sídlom v Prešove o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na projekt pomoc pre Marka.
Starosta informoval, že ho oslovila nezisková organizácie Pierott, aby obec finančne prispela
na projekt pomoc pre Marka. Starosta sa informoval u p. kontrolórky, akým spôsobol by sme
mohli prispieť. Dá sa to formou dotácie cez Prešovský samosprávny kraj.
K bodu 19.3 Interpelácie poslancov.
Starosta sa opýtal poslancov, či má niekto ešte nejasnosti alebo otázky k bodom rokovania, či
má niekto otázky na starostu alebo kontrolórku obce.
Nakoľko nemal nikto otázky, starosta sa opýtal pani Jarošovej, či sa jej podarilo informovať
na ministerstve vnútra ohľadom projektu hasičskej zbrojnice, ktorú dalo vypracovať
predchádzajúce vedenie. Či vie poskytnúť bližšie informácie k vyhlasovaným výzvam na
realizáciu naprojektovanej stavby HZ, tak ako to avizovala na pracovnom stretnutí, že sa
dozvedela, že sa budú poskytovať dotácie 100.000,- eur na hasičské zbrojnice. P. Jarošová
odpovedala, že sa ešte neinformovala, že ak sa niečo dozvie, tak bude starostu informovať.
Starosta jej odpovedal, že ten, kto jej tieto informácie poskytol musí byť jasnovidec, nakoľko
idú voľby a nikto nevie, čo bude po voľbách.
Starosta informoval, že v roku 2019 spracoval a dňa 16.12.2019 predložil na rokovanie OZ
návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj z dôvodu, že z podielových daní ani miestnych
daní obec nedokáže pokryť potrebu rozvoja obce. Tento návrh VZN nebol schválený napr. aj
z dôvodu, že to nie je zákonná povinnosť, ale len možnosť alebo keby sme tento poplatok za
rozvoj schválili, do obce by sa neprisťahovali mladé rodiny alebo že tieto potreby na rozvoj sa
majú dofinancovať z podielových daní navýšeného počtu obyvateľov. Pravda je taká, že
v obci po vybavení potrebných dokladov sa môže realizovať výstavba cca 30 domov, keď
k tomu pripočítame len min. stavebnú plochu 60m2 x stanovený poplatok 10€/m2 vychádza
nám suma 18000 €, ktoré obec može použiť len na kapitálové účely. Z tejto sumy by sme
mohli podporiť výstavbu chodníka od OcÚ a MŠ ku kostolu, autobusovej zastávke, obchodu,
čím by sme zvýšili bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov na úseku dopravnej infraštruktúry,
zvýšili by sme kvalitu života obyvateľov v obci, zlepšil by sa vzhľad obce a zvýšila by sa jej
konkurencieschopnosť. Starosta informoval prítomných, že toto bol verejný záujem, ktorý
chcel zavedením poplatku zrealizovať. Opýtal sa poslancov, aký záujem hájili oni?
Odpovedal, že osobný záujem, nakoľko niektorí z poslancov alebo ich rodinných
príslušníkov, majú v lokalite Pavlovec poskupované pozemky a zavedením poplatku sa im
budú navyšovať náklady pri výstavbe.
Dňa 31.12.2019 došlo k poškodeniu rampy na odstavnom parkovisku pri budove OcÚ a MŠ.
Starosta sa opýtal, či mu k tomu niekto nevie niečo povedať. Starosta informoval, že vie, kto
rampu poškodil a vie ako sa to stalo. K incidentu došlo medzi 01.15- 01.30, dňa 1.1.2020,
kedy sa skupina dospelých občanov z Betlanoviec presúvala z jej vyšného konca
pravdepodobne domov. V skupinke boli aj občania nežnejšieho pohlavia, zo skupiny vystúpil
najprv jeden výtržník a začal poškodzovať rampu, po chvíľke sa k nemu pridal druhý a svoj
úmysel dokonali. Potom všetci spolu spokojne pokračovali domov. Opýtal sa, či si ešte stále
nikto nevie spomenúť, kto to mohol byť. Najhoršie je na tom to, že v inkriminovanom čase sa
v obci svietilo celú noc a išlo o obecný majetok. Ak sa to bude opakovať starosta to bude
riešiť v súlade so zákonom a ich mená zverejní. Rampa bola osadená z dôvodu zamedzenia
vstupu motorovým vozidlám, ktorých osádka v priestoroch parkoviska rozhadzovala po
okolí spodné prádlo a biologický materiál. Opýtal sa, či si myslia, že osadenie rampy nebolo
správne rozhodnutie?

Starosta oznámil, že sa k nemu dostala informácia z Hrabušíc, že škôlka v našej obci je
zatvorená z dôvodu konfliktu medzi p. riaditeľkou a starostom. Opýtal sa p. Jarošovej, či
niečo o tom nepočula, keďže pracuje v Hrabušiciach. Uviedol, že on žiadne nedorozumenie
ani napätie nepociťuje a nie je na to ani dôvod.
Starosta informoval prítomných, že boli vyhlásené výzvy na získanie finančných prostriedkov
pre obec a opýtal sa poslancov, kto chce vypracovať žiadosti, projekty o pokytnutie dotácií
alebo výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a výzvu na predloženie cennovej
ponuky:
- z MAS Miloj Spiš na opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.–
je potrebné vypracovanie projektu a podanie žiadosti v systéme ITMS, výzvy na určenie PHZ,
výzvy na predloženie cennovej ponuky podľa zákona o verejnom obstarávaní ,
- z grantu COOP jednota - v tomto prípade je potrebné vypracovanie 3 žiadosti,
- z grantu nadácie SPP je potrebné vypracovanie 1 žiadosti,
- k získanej dotácii Nákup športovej výbavy je potrebné vypracovať výzvu na určenie PHZ,
- k získanej dotácii dobudovanie oplotenia detského ihriska, je potrebné vypracovať výzvu
na určenie predpokladanej hodnoty zákazky, výzvu na predloženie cenovej ponuky,
Nikto z poslancov neprajavil záujem.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania a nikto nemal otázky , starosta
ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a všetkým prítomným poďakoval za účasť.
začiatok zasadnutia: 19.00 hod.
prestávka:
20.14 – 20.21 hod.
koniec zasadnutia: 22.38 hod.
Zapísala: Miroslava Vargová
Overovatelia zápisnice: Samuel Lörinc, Peter Mrkvica

