Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 12.5.2020 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. Rozpočtové opatrenie č.2 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu.
6. Rozpočtové opatrenie č.3 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu.
7. Rozpočtové opatrenie č.4 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu.
8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 – Betlanovce.
9. Správa z kontroly postupu pri VO mimoriadna situácia - povodeň Betlanovce.
10. Správa z kontroly Financovanie orig. kompetencií v školstve – Betlanovce.
11. Schválenie cenníka za služby poskytované obcou.
12. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie 5% spolufinancovania projektu – Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych
komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.
13. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce
Betlanovce.
14. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj.
15. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2020 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. Rôzne.
16.1 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 sú v úvode prítomní 4 poslanci (Ing. Kremnická, Dávid Barilla,
Mgr. Hodák, Peter Mrkvica), preto zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlasuje za uznášania
schopné.
K bodu 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.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Mrkvica, Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 17/05/2020

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Miroslava Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení
p. Mrkvica a Ing. Kremnická.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce berie na vedomie určenie zapisovateľky: M.
Vargovej a overovateľov zápisnice: p. Mrkvicu a Ing. Kremnickú.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Mrkvica, Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.18/05/2020.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Barilla, Ing. Kremnická a p. Mgr. Hodák.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Mrkvica, Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.19/05/2020.

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatuje splnenie uznesení č.01/02/2020 - 15/02/2020 prijatých na
predchádzajúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.2.2020 a nepodpísanie
uznesenia č. 16/02/2020 starostom obce z dôvodu nevykonateľnosti tohto uznesenia v takom
znení ako bolo prijaté. Na odporúčanie kontrolórky obce, starosta toto uznesenie nepodpísal.
Ako dôvod uvádza, že na ulice Krátka a Klampiarska je vypracovaná PD, z ktorej vyplýva,
že na uvedených miestnych komunikáciách nestačí iba natiahnuť asfaltový povrch, ale je
potrebné miestne komunikácie na niektorých miestach rozšíriť a spevniť. V projektovej
dokumentácii chýba rozpočet, ktorý je potrebné doplniť, aby sa mohlo uskutočniť verejné
obstarávanie.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Mrkvica, Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.20/05/2020.

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č.2 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu.
K tomuto bodu rokovania boli poslancom OZ doručené podklady, a to Rozpočtové opatrenie
a stanovisko HK k RO.
V rozpočtovom opatrení ide o povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené
prekročenie a viazanie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
v celkovej výške 14.225 € na strane príjmov aj výdavkov z dôvodu účelovo určených
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Presný popis finančných operácií je uvedený
v tabuľkovej časti rozpočtového opatrenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Mrkvica, Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.21/05/2020.
K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č.3 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
K tomuto bodu rokovania boli poslancom OZ doručené podklady, a to Rozpočtové opatrenie
a stanovisko HK k RO.
V rozpočtovom opatrení ide o povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené
prekročenie a viazanie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami obce
v celkovej výške 593€ na strane príjmov aj výdavkov. Presný popis finančných operácií je
uvedený v tabuľkovej časti rozpočtového opatrenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Mrkvica, Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.22/05/2020.

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č.4 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu.
K tomuto bodu rokovania boli poslancom OZ doručené podklady, a to Rozpočtové opatrenie
a stanovisko HK k RO.
V rozpočtovom opatrení ide o povolené prekročenie a viazanie príjmových finančných
operácií a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. c)
a d) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Zásad o hospodárení
s finančnými prostriedkami obce v celkovej výške 282 € na strane príjmov aj výdavkov z
dôvodu zapojenia zostatku finančných prostriedkov na účte školskej jedálne z minulých
rokov do rozpočtu v príjmovej časti ako finančné operácie, ktoré je vo výdavkovej časti
viazané ako výdavok za potraviny ŠJ.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Mrkvica, Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.23/05/2020.

K bodu 8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 – Betlanovce
Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti v obci
Betlanovce za rok 2019, v ktorej zhodnotila svoju činnosť za uplynulý rok. Kontroly boli
vykonávané v zmysle schváleného plánu kontrol a správy z jednotlivých kontrol boli
predkladané obecnému zastupiteľstvu.
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Mrkvica, Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.24/05/2020.
K bodu 9. Správa z kontroly postupu pri VO mimoriadna situácia - povodeň Betlanovce
K tomuto bodu rokovania boli OZ doručené podklady. Cieľom tejto kontroly bolo dodržanie
zákonných podmienok pri postupe Obce Betlanovce ako verejného obstarávateľa pri
verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou „Práce s bagrom pri záchranných prácach
pri povodni“ v roku 2019. Kontrola bola vykonaná na základe podnetu bez identifikácie
pisateľa, podpísaného ako „Občania Obce Betlanovce“ pôvodne adresovaný Okresnej
prokuratúre v Spišskej Novej Vsi.
Záver z vykonanej kontroly:
1. Na základe vykonanej kontroly, konštatujem, že pri obstarávaní kontrolovanej
zákazky s nízkou hodnotou Obec Betlanovce, konkrétne jej starosta ako výkonný
orgán obce, postupovala súlade so svojimi vnútornými predpismi - Smernicou
o verejnom obstarávaní Obce Betlanovce č. 1/2019 a Povodňovým plánom
záchranných prác Obce Betlanovce aktualizovaným k 31.8.2019.
2. Pri obstarávaní predmetnej zákazky s nízkou hodnotou nebol porušený zákon č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorý bližšie
neupravuje postup pri obstaraní zákaziek s nízkou hodnotou a tento postup má Obec
Betlanovce ako verejný obstarávateľ, stanovený vo svojom internom predpise Smernici o verejnom obstarávaní Obce Betlanovce č. 1/2019.
3. Vzhľadom na možnosť vzniku rozsiahlych škôd pri nepredvídanej živelnej pohrome
akou nesporne bola aj mimoriadne udalosť – povodeň dňa 13.11.2019 na území obce
Betlanovce a nevyhnutný okamžitý zásah na zamedzenie ich vzniku, podľa môjho
názoru bola splnená aj zákonná podmienka – dodržanie princípu hospodárnosti
a efektívnosti, nakoľko je nespochybniteľné, že v takejto situácii ide o časovú tieseň
a situácia si vyžaduje okamžitý zásah na zabránenie vzniku väčšej škody na majetku

obce, občanov a iných subjektov nachádzajúcich sa na území obce, ale najmä na
vykonanie nevyhnutných opatrení na ochranu zdravia a života ľudí.
4. Odporúčam aktualizovať Smernicu o verejnom obstarávaní Obce Betlanovce č.
1/2019 a to vzhľadom na zvýšenie limitov jednotlivých zákaziek a s tým súvisiacich
postupov, najmä pri zákazkách s nízkou hodnotou. Taktiež odporúčam spracovať
Plány verejného obstarávania obce na príslušné rozpočtové obdobia.
Starosta vyslovil nespokojnosť nad vzniknutou situáciou, že v čase povodne, keď sa
vykonávali záchranné práce, dotyční namiesto toho, aby prišli pomôcť pri záchranných
prácach, riešili písanie podnetu a vyzval „Občanov Obce Betlanovce“ na osobné
stretnutie, aby predniesli svoj návrh za lepšie Betlanovce, nakoľko aj on sám je za
zlepšenie života v obci Betlanovce.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Mrkvica, Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.25/05/2020.
K bodu 10. Správa z kontroly Financovanie orig. kompetencií v školstve – Betlanovce.
K tomuto bodu rokovania boli poslancom OZ doručené podklady.
Starosta požiadal pani kontrolórku, aby sa k danému bodu vyjadrila. Cieľom tejto kontroly
bol súlad financovania Materskej školy a záujmovej činností detí vo veku 5 – 15 rokov
v Betlanovciach v roku 2019 a na rok 2020, so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Záver z vykonanej kontroly:
1. Pri financovaní originálnych kompetencií v školstve na území obce Betlanovce sa
postupuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a účinných
VZN obce Betlanovce.
2. Vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s opatreniami na zamedzenie šírenia nákazy
koronavírusom a prognózami v hospodárskej oblasti, konkrétne zníženie príjmu
z podielových daní odporúčam zmeny v Pracovnom poriadku ako aj zmenou prepočtu
dotácie na prevádzku a mzdy pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a na
záujmovú činnosť detí vo veku 5 – 15 rokov, aktualizáciou VZN č. 1/2020 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ v Betlanovciach, na správu
budovy MŠ a na záujmovú činnosť detí vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom na
území obce Betlanovce.
3. Obec má v príslušnom VZN upravený odpočet sumy 1,20 €, ktoré dostáva zo ŠR pre
5-ročné deti na stravovanie.
4. Upraviť údaje vo VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a ŠJ v Betlanovciach, na správu budovy MŠ a na záujmovú činnosť detí vo veku
5 – 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Betlanovce:
• zvyšujúci koeficient pre výpočet dotácie pre MŠ, z 3,9 na 4,7,
• počet detí vo veku 5 – 15 rokov pre výpočet dotácie na záujmovú činnosť detí
zo 163 na 121.

5. Vo VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v MŠ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Betlanovce, účinné od 1.9.2019 zosúladiť termín na úhradu
zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v MŠ s termínom stanoveným v zákone č.
245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov z 20.dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci na 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Mrkvica, Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.26/05/2020.

K bodu 11. Schválenie cenníka za služby poskytované obcou.
K tomuto bodu rokovania boli poslancom OZ doručené podklady, a to Návrh cenníka, výška
nákladov na prevádzku KD a výška príjmov za prenájom KD.
Cenník za služby poskytované Obcou Betlanovce schválený uznesením č.9/02/2020 dňa
12.02.2020 bol doplnený nasledovne:
• v bode 3 propagačný materiál obce o položku predaj knihy Čarovný Spiš
• v bode 5 prenájom miestnosti v KD o položku jeho
prenájmu v zimnom
období (október,apríl). 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€. Celkové
príjmy za prenájom KD za rok 2019 sú 830€ a náklady na prevádzku sú 2 891€ z toho
energie (elektrika, plyn) 2 739€. Tento návrh nebol schválený v OZ.
• v bode 9 Cenník za prenájom tenisového kurtu navýšením sumy za jeho prenájom
pre obyvateľov bez trvalého pobytu v obci a doplnením textu ,, Doba prenájmu
kurtu je spravidla 60 minút, z toho na hru je určených 55 minút a 5 minút je
určených na úpravu kurtu po hre. Pri dlhšej dobe prenájmu kurtu, ostáva doba
určená na úpravu kurtu zachovaná v rozsahu 5 minút a vypustením cenníka za
szezónny predaj lístkov.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Mrkvica, Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.27/05/2020.

K bodu 12. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a
schválenie 5% spolufinancovania projektu – Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí
marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.
K tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené podklady, a to samotná výzva, zoznam
skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity.
Dňa 21.4.2020 cez sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje
v pôsobnosti Ministerstva vnútra bola vyhlásená výzva na ,,Podporu prísupu k pitnej vode
v prostredí MRK“ s termínom uzavretia 1 hodnotiaceho kola 1.6.2020 a 2 hodnotiaceho kola
17.7.2020. V rámci výzvy sa obec chce uchádzať o finančný príspevok na dobudovanie
verejného vodovodu v rómskej osade, jeho spustenie do prevádzky a vybudovanie výdajníka
výstavbou výdajného automatu na pitnú vodu, ktorý bude umiestnený na parcele č. 90499.
Dôvodom zapojenia sa do výzvy je zlepšenie prístupu k pitnej vode nakoľko v uvedenej
lokalite absentuje zabezpečenie hromadného zásobovania vodou a zdroj nezávadnej pitnej
vody. Obyvatelia využívajú ako zdroj vody studne, ktoré sú kopané, majú nedostatočnú
výdatnosť, sú znečistené, závadné a sú možným zdrojom ochorení. Dobudovaním vodovodu
a vybudovaním výdajného stojanu sa vytvoria podmienky pre napojenie k zdroju nezávadnej
pitnej vody pre všetkých obyvateľov lokality za Hornádom. 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 základe predbežne vypracovanej CP sú 15000€, spoluúčasť 750€.
Finančná situácia obce nie je postačujúca na zabezpečenie adekvátneho riešenia súčasnej
nepriaznivej situácie z vlastných zdrojov, ale je dostatočná na zabezpečenie
spolufinancovania na danom projekte a udržateľnosti predkladaného zámeru. 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.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Mrkvica, Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.28/05/2020.
K bodu 13. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2020 o ochrannom pásme pohrebiska
na území obce Betlanovce
K tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené podklady, a to Návrh VZN, Dôvodová
správa.
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.
Predložený návrh nebol odsúhlasený , poslanci spracujú návrh VZN - Prevádkový poriadok
pohrebiska vrátane určenia ochranného pásma pohrebiska v termíne do 10. júna, zodpovedná
za vypracovanie Ing. Kremnická.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 0
Proti: 1 (Mgr. Hodák)
Zdržali sa: 3 (Ing. Kremnická, Mrkvica, Barilla)
Vzhľadom na výsledky hlasovania tento návrh VZN nebol prijatý.
K bodu 14. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj.
K tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené podklady, a to Návrh VZN.
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. Dôvodom na zavedenie poplatku za rozvoj je
potreba rozvoja obce, ktorý obce nedokáže z vlastných zdrojov ( podielové dane, miestne
dane) v plnej miere pokryť. 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
– zvýšenie bezpečnosti obyvateľov na úseku cestnej dopravy, kamerový systémprevencia kriminality, vandalizmu);
 technickú infrastrukturu dobudovanie vodovodu, kanalizácie, čističky odpadových
vôd (ČOV), verejného osvetlenia, stavby a zariadenia pre nakladanie s odpadmi;
 občianska vybavenosť – rozšírenie kapacity materskej školy- od roku 2021 povinná
predprimárna výchova, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, priestorov pre verejnú
správu a komunitné služby;
 revitalizácia 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 k rokovaniu na
schválenie do OZ.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 1 (Mrkvica)
Proti: 1 (Mgr. Hodák)
Zdržali sa: 3 (Ing. Kremnická, Barilla)
Vzhľadom na výsledky hlasovania tento návrh VZN nebol prijatý.
K bodu 15. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2020 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.
K tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené podklady, a to Návrh VZN.

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.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 11 ods. 4 a § 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa uznieslo na VZN č. 4/2020 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. Pri hlasovaní bola splnená zákonom stanovená podmienka trojpätinovej
väčšiny prítomných poslancov
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Mrkvica, Ing. Kremnická, Barilla, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 16.

Rôzne.

Starosta sa opýtal, či má niekto ešte nejasnosti alebo otázky k bodom rokovania, otázky na
starostu alebo kontrolórku obce.
Ing. Kremnická informovala starostu, že k nej prišla požiadavka od občanov, že na cintoríne
je zlomená tuja a ohrozuje pomníky. Tú informáciu má od predvčera. Starosta odpovedal, že
ho o tejto skutočnosti nikto neinformoval, ani správca cintorína, ani koordinátor aktivačnej
činnosti. Ak by dotyčný občan alebo Ing. Kremnická oznámili túto skutočnosť na obecný úrad
vtedy, keď túto skutočnosť zistili, tak sa to už mohlo riešiť ihneď.
Ing. Kremnická sa informovala o spôsobe udeľovania nálepiek na zberné nádoby na KO
občanom. Bolo jej vysvetlené, že systém určovania počtu nálepiek bol prebratý z minulých
období, nakoľko sa osvedčil. Starosta informoval o potrebe znižovania množstva
komunálneho odpadu a zvýšenia úrovne triedenia separovaného odpadu z dôvodu znižovania
nákladov na zber a uloženie komunálneho odpadu, aby sa v budúcnosti nemusel rapídne
zvyšovať poplatok za odpad.
Nakoľko sa vyčerpali všetky body programu rokovania a nikto nemal otázky starosta ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva a všetkým prítomným poďakoval za účasť.
začiatok zasadnutia: 16.35
prestávka:
18.36 – 18.42
koniec zasadnutia: 19.55

Zapísala: Miroslava Vargová
Overovatelia zápisnice: Peter Mrkvica
Ing. Slávka Kremnická

