Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 11.8.2020 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. Záverečný účet a stanovisko HK k ZÚ za rok 2019
6. Zakúpenie lavičiek na miestny cintorín
7. Rozpočtové opatrenie č. 5 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
8. Rozpočtové opatrenie č. 6 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
9. Rozpočtové opatrenie č. 7 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
10. Rozpočtové opatrenie č. 8 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín
Betlanovce
12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
13. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
14. Správa z kontroly – účtovné doklady február 2020
15. Správa z kontroly na úseku zverejňovania dokumentov a poskytovania informácií 2020
16. Vybudovanie verejného vodovodu v lokalite za Hornádom
17. Rekonštrukcia oplotenia na parc . č CKN 261/1 a CKN 261/2 od p. Frankoviča
18. Dobudovanie uličiek č.3 a č.5
19. Žiadosť p. Smika o zriadenie vecného bremena na parc. č. CKN 178 za účelom napojenia
inžinierskych sietí k novostavbe RD
20. Žiadosť p. Remiaša o zriadenie vecného bremena na parc. č. CKN 76/2 a CKN 373 za
účelom napojenia inžinierskych sietí k novostavbe RD
21. Žiadosť p. Bachledovej, p.Stančákovej, p.Marečákovej o odkúpenie časti pozemku
parcely CKN parc.č.177
22. Rôzne.
22.1 Interpelácie poslancov
22.2 Informácia k rekonštrukcii MŠ
22.3 Informácia o cene za rekonštrukciu oplotenia MŠ
22.4 Súťaž vo varení gulášu
22.5 Sprístupnenie detského ihriska v areáli MŠ verejnosti

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, M. Lutter, Mgr.
Hodák, P. 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 elektronickej podobe. Na otázku
starostu, či mali poslanci možnosť naštudovať si podklady k dnešnému zastupiteľstvu
odpovedali poslanci kladne.
Mgr. Hodák navrhol doplniť bod do programu : Správa zo zasadnutia komisie na ochranu
verejného záujmu
Starosta dal hlasovať o zmene programu. OZ schválilo zmenený 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
Záverečný účet a stanovisko HK k ZÚ za rok 2019
Zakúpenie lavičiek na miestny cintorín
Rozpočtové opatrenie č. 5 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Rozpočtové opatrenie č. 6 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Rozpočtové opatrenie č. 7 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Rozpočtové opatrenie č. 8 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín
Betlanovce
12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
13. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
14. Správa z kontroly – účtovné doklady február 2020
15. Správa z kontroly na úseku zverejňovania dokumentov a poskytovania informácií 2020
16. Vybudovanie verejného vodovodu v lokalite za Hornádom
17. Rekonštrukcia oplotenia na parc . č CKN 261/1 a CKN 261/2 od p. Frankoviča
18. Dobudovanie uličiek č.3 a č.5
19. Žiadosť p. Smika o zriadenie vecného bremena na parc. č. CKN 178 za účelom napojenia
inžinierskych sietí k novostavbe RD
20. Žiadosť p. Remiaša o zriadenie vecného bremena na parc. č. CKN 76/2 a CKN 373 za účelom
napojenia inžinierskych sietí k novostavbe RD
21. Žiadosť p. Bachledovej, p.Stančákovej, p.Marečákovej o odkúpenie časti pozemku parcely
CKN parc.č.177
22. Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu
23. Rôzne.
23.1 Interpelácie poslancov
23.2 Informácia k rekonštrukcii MŠ
23.3 Informácia o cene za rekonštrukciu oplotenia MŠ
23.4 Súťaž vo varení gulášu
23.5 Sprístupnenie detského ihriska v areáli MŠ verejnosti

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4 (Ing. Kremnická, M. Lutter, Mgr. Hodák, P. Mrkvica)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 29/08/2020
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Miroslava Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení
p. Lutter a p. Mgr. Hodák.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce berie na vedomie určenie zapisovateľky: M.
Vargovej a overovateľov zápisnice: p. Luttera, Mgr. Hodáka
OZ prijalo uznesenie č. 30/08/2020
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení: M. Jarošová, Ing. Kremnická, P. Mrkvica
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Ing. Kremnická, M. Lutter, Mgr. Hodák, P. Mrkvica, M. Jarošová)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 31/08/2020
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatuje splnenie uznesení č. 17/05/2020 - 27/05/2020 z predchádzajúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo 12.05.2020. Uznesenie č. 28/05/2020 je v plnení.
OZ prijalo uznesenie č. 32/08/2020
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Ing. Kremnická, M. Lutter, Mgr. Hodák, P. Mrkvica, M. Jarošová)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5. Záverečný účet a stanovisko HK k ZÚ za rok 2019
Starosta informoval, že Návrh Záverečného účtu bol zverejnený pred jeho prerokovaním
a schvaľovaním v Obecnom zastupiteľstve na úradnej tabuli v obci a webovom sídle obce
v súlade s §9, ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16, ods. 9 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Počas doby zverejnenia nebol zaevidovaný podnet , alebo
pripomienka poslancov ani občanov k Návrhu Záverečného účtu.

Starosta vyzval p. kontrolórku, aby oboznámila poslancov so stanoviskom HK k záverečnému
účtu obce Betlanovce a hospodárením obce Betlanovce za rok 2019, ktoré vychádzalo zo
schváleného rozpočtu na rok 2019, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný. Hlavná kontrolórka
informuje poslancov, že bola dodržaná štruktúra, zákonnosť, hospodárenie a všetky účtovné
vzťahy a odporúča schváliť Záverečný účet obce Betlanovce za rok 2019 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie správu a stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce
Betlanovce za rok 2019.
2. schvaľuje Záverečný účet obce Betlanovce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
3. schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia a zostatok finančných operácií za
rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške 52.510,34 EUR.
OZ prijalo uznesenie č. 33/08/2020
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Ing. Kremnická, M. Lutter, Mgr. Hodák, P. Mrkvica, M. Jarošová)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6. Zakúpenie lavičiek na miestny cintorín
Starosta informoval, že tento bod programu bol prerokovaný na pracovnom stretnutí
s poslancami OZ. Ide o nákup 5 ks lavičiek a ich umiestnenie na miestnom cintoríne z dôvodu
ich absencie, ako aj z dôvodu absencie oddychovej zóny a súčasného zlého stavu hmotnej
infraštruktúry sídla, ktoré je v nevyhovujúcom stave a je potrebné systémovo riešiť posilnenie
vybavenosti a revitalizácie verejného priestranstva. Materiál lavičiek kov, drevo. Cena
lavičky cca. 200€/ ks. Do budúcnosti sa plánuje osadenie vitríny s informačnou tabuľou
zosnulých, kvetinová výzdoba vo farbách obce a rekonštrukcia oplotenia s napojením na nový
cintorín. Starosta požiadal poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili.
Pán Lutter sa vyjadril, že súhlasí s osadením 2-3 lavičiek na cintoríne až po dobudovaní oplotenia,
ale nesúhlasí s vytvorením „oddychovej zóny“ na cintoríne. Ing. Kremnická sa vyjadrila, že si
vie predstaviť najviac 2 lavičky a to pri kríži. 5 lavičiek je podľa Ing. Kremnickej veľa
a zavadzali by pri pohrebe občanom na chodníku. Starosta informoval, že lavičky by boli
umiestnené mimo chodníka a že podľa neho sú na cintoríne potrebné, hlavne pre starších
občanov a návštevníkov, ktorí nie sú z obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Ing. Kremnická, M. Lutter, Mgr. Hodák, P. Mrkvica, M. Jarošová)
Za: 0
Proti: 3 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, M. Jarošová)
Zdržali sa: 2 (Mrkvica, Lutter)
Vzhľadom na hlasovanie nebolo k tomuto bodu prijaté uznesenie.
K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 5 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Starosta informoval, že rozpočtové opatrenie bolo poslancom OZ doručené ako podklad
k rokovaniu aj so stanoviskom HK. Rozpočtové opatrenie sa realizuje 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 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
V rozpočtovom opatrení ide o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu vo výške 7.223,- €, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Presný
popis finančných operácií je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtového opatrenia.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 5/2020 na presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na strane výdavkov v celkovej výške 6 223,00 €,
okrem bodu 4 - presun z položky príspevok Charite na opatrovateľskú službu na
položku materiál cintorín z dôvodu nákupu a osadenia lavičiek na cintoríne , pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie:
Prítomní: (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lutter, Jarošová)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 34/08/2020
K bodu 8. Rozpočtové opatrenie č. 6 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Starosta informoval, že rozpočtové opatrenie bolo poslancom OZ doručené ako podklad
k rokovaniu so stanoviskom HK. Rozpočtové opatrenie sa realizuje 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 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce, pričom ide o povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov a povolené prekročenie
a viazanie bežných výdavkov vo výške 673 € na strane príjmov aj výdavkov. Presný popis
finančných operácií je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtového opatrenia.
Hlasovanie:
Prítomní: (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lutter, Jarošová)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 35/08/2020

K bodu 9. Rozpočtové opatrenie č. 7 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Starosta informoval, že rozpočtové opatrenie bolo doručené poslancom OZ ako podklad
k rokovaniu spolu so stanoviskom HK. Rozpočtové opatrenie sa realizuje v súlade s § 14 ods.
2 písm. b) a c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom ide o povolené prekročenie a viazanie
príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov z dôvodu účelovo určených prostriedkov
poskytnutých zo štátneho rozpočtu vo výške 12.169,00 € na strane príjmov a výdavkov.
Presný popis finančných operácií je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtového opatrenia.

Hlasovanie:
Prítomní: (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 36/08/2020
K bodu 10. Rozpočtové opatrenie č. 8 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Starosta informoval, že rozpočtové opatrenie bolo doručené poslancom OZ ako podklad
k rokovaniu spolu so stanoviskom HK. Rozpočtové opatrenie sa realizuje v súlade s § 14 ods.
2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce,
pričom sa presúvajú rozpočtované prostriedky v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Presný popis finančných operácií je uvedený
v tabuľkovej časti rozpočtového opatrenia.
Hlasovanie:
Prítomní: (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 37/08/2020
K bodu 11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 prevádzkový poriadok pre
pohrebisko - cintorín Betlanovce
Starosta informoval, že 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 bol v zákonnej lehote pripomienkovaný v súlade s § 6 odstavec 4 zákona
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pripomienky boli predložené
poslancom OZ. Požiadal poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili. Ing. Kremnická navrhla,
aby sa návrh, ktorý spracovala neschválil, kedže pravdepodobne nebol vyhovujúci, preto bol
aj pripomienkovaný a uznala, že ho treba prerobiť. Uviedla, že chcela, aby sa uskutočnilo
pracovné stretnutie ohľadom Návrhu VZN. Nato starosta uviedol, že pracovné stretnutie
ohľadom VZN poslanci mali, avšak na to stretnutie starosta nebol prizvaný.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 0
Proti: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Zdržali sa: 0
Vzhľadom na hlasovanie tento návrh VZN nebol prijatý.

K bodu 12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Starosta informoval, že 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 v zákonnej lehote pripomienkovaný.
Mgr. Hodák upozornil na nefunkčný odkaz prepočtovej tabuľky DSO. Starosta mu povedal, že
ak prišiel na túto skutočnosť, mohol o nej informovať obecný úrad. Hlavná kontrolórka navrhla
starostovi doplniť do budúceho návrhu VZN prílohu aj s uvedenou tabuľkou. Ing. Kremnická
skonštatovala, že VZN č. 4/2017 je postačujúce a nie je potreba schváliť nové VZN.
Starosta informoval poslancov, že od 1.7.2020 sa menil zákon o odpadoch a preto je potrebné
zo zákona toto VZN zmeniť a schváliť. Informoval o kontrole z inšpekcie životného
prostredia, ktorá skonštatovala, že VZN č. 4/2017 nie je postačujúce a udelila povinnosť obci
schváliť nové VZN s doplnením informácie o spätnom zbere pneumatík. Starosta informoval
poslancov, že z dôvodu neschválenia nového VZN o odpadoch hrozí obci sankcia.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 1 (Mrkvica)
Proti: 2 (Ing. Kremnická, Jarošová)
Zdržali sa: 1 (Mgr. Hodák)

Vzhľadom na hlasovanie tento návrh VZN nebol prijatý.

K bodu 13. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
Hlavná kontrolórka informovala OZ o pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. OZ tento
plán schválilo a zároveň poverilo hlavnú kontrolórku kontrolnou činnosťou.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 38/08/2020

K bodu 14. Správa z vykonanej kontroly – účtovné doklady obce Betlanovce za mesiac
február 2020
K tomuto bodu rokovania boli poslancom OZ doručené podklady.
Starosta požiadal pani kontrolórku, aby sa k danému bodu vyjadrila.
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných poslancov s výsledkom vykonanej kontroly,
ktorej cieľom bola kontrola účtovných dokladov – príjmové a výdavkové pokladničné
doklady, došlé faktúry za mesiac február 2020 – kontrola na základe Plánu kontrolnej činnosti

na I. polrok 2020, 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 vykonanej kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky pri nakladaní s finančnými
prostriedkami obce. Pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami obec dodržiava
princíp hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Zodpovední zamestnanci obce a starosta vykonávajú základnú finančnú kontrolu pri
kontrolovaných finančných operáciách.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 39/08/2020
K bodu 15. Správa z vykonanej
a poskytovania informácií 2020

kontroly – na úseku zverejňovania dokumentov

K tomuto bodu rokovania boli poslancom OZ doručené podklady. Starosta požiadal pani
kontrolórku, aby sa k danému bodu vyjadrila. Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných
poslancov s výsledkom vykonanej kontroly. Hlavná kontrolórka informovala poslancov , že
komunikovala s predsedom (Mgr. Hodákom) komisie na ochranu verejného záujmu o povinnosti
zverejnenia oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného
funkcionára na webovom sídle obce po prednesení správy zo zasadnutia komisie a prerokovaní na
obecnom zastupiteľstve.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 40/08/2020

K bodu 16. Vybudovanie verejného vodovodu v lokalite za Hornádom
Starosta informoval, že tento bod programu bol prerokovaný s poslancami na pracovnom
stretnutí. Zámerom obce je zabezpečenie prístupu k pitnej vode v lokalite za Hornádom
vybudovaním nového vodovodu z polyetylénového potrubia a zriadením výdajného automatu
na základe avizovaných výziev z OPĽZ. V uvedenej lokalite je uložené vodovodné potrubie
z PVC rúr od roku 2002 a k dnešnému dňu nebolo zfunkčnené, skolaudované. Ku kolaudácii
existujúceho vodovodu sú okrem iného potrebné tlakové skúšky, ktoré sa dajú urobiť len
prepojením potrubia za potokom Teplično a za riekou Hornád. Tieto práce by sa museli robiť
z rozpočtu obce. Nakoľko nateraz ide o suchovod, je riziko, že po jeho odtlakovaní by boli
úniky vody, nakoľko je predpoklad, že gumičky na spojoch budú zreševeté. Všetky opravy na
potrubí by išli z rozpočtu obce. Zároveň, ak by sme realizovali výdajný automat na vodu cez

výzvu OPĽZ a z dôvodu únikov vody by sme nesplnili jej podmienky, museli by sme vrátiť aj
získané finančné prostriedky.
Ing. Kremnická sa opýtala starostu, či môžeme žiadať peniaze opäť na vybudovanie vodovodu v
rómskej osade, ak aktuálny vodovod nie je skolaudovaný? Pán starosta ubezpečil poslancov, že
áno, môžeme žiadať, že už prešla 10 ročná doba. Za účelom podrobnejších informácii pre
objektívne rozhodnutie o ďalšom postupe poslanci požiadali o pracovné stretnutie
s projektantom.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 3 (Ing. Kremnická, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Mgr. Hodák)
OZ prijalo uznesenie č. 41/08/2020
K bodu 17. Rekonštrukcia oplotenia na parc . č CKN 261/1 a CKN 261/2 od p.
Frankoviča
Starosta informoval, že tento bod bol prerokovaný s poslancami na pracovnom stretnutí.
Zámerom obce je vybudovanie betónového oplotenia o dĺžke 76m a výške 2m v cene PHZ
5868,09 €. Nakoľko vlastník susednej nehnuteľnosti viackrát upozornil obec, že pri rôznych
spoločenských akciách sa stáva, že deti alebo podgurážení nájomcovia chodia pozdĺž
oplotenia a dráždia psa, ktorý je ostrejší a hrozí ujma na zdraví. Vlastník susednej
nehnuteľnosti je ochotný prispieť na oplotenie sumu vo výške 1000 eur až 1500 eur. Potreba
vybudovania pevnejšieho oplotenia spočíva v ochrane nájomcov KD a obyvateľov obce pri
rôznych kultúrnych a spoločenských akciách a zároveň sa skrášli verejné priestranstvo obce.
Pani Jarošová upozornila, že ide o záplavovú oblasť a výstavbou betónového plotu by vznikla hať.
Betónový plot by mohol ohrozovať ďalších občanov bývajúcich na strane p. Frankoviča.
Následne vyzvala starostu, aby pozval na pracovné stretnutie občanov, ktorých sa týkajú záplavy,
či by súhlasili s výstavbou betónového oplotenia. Starosta uviedol, že by bol rád, keby všetci
občania, bývajúci na strane p. Frankoviča, zabezpečili zo zadnej strany svoje nehnuteľnosti
vybudovaním hrádze, aby mali čo najmenšie ujmy na majetku. Starosta informoval poslancov
o skutočnosti, že pri povodni v novembri 2019 sa v riešenom území voda nepreliala cez
koryto, nakoľko tento úsek bol vyregulovaný v minulosti. Išlo o vnútorné priesaky vody
a prítok vody z rigolov z obce a voda sa po opadnutí vody v Hornáde cez klapku sama stiahla
do koryta. Upozornil na skutočnosť, že okolo susedného pozemku je na existujúcom oplotení
už osadená zatieňovacia fólia, ktorú tiež môžeme brať ako prekážku pri odtekaní vody
z pozemkov nad susedným pozemkom.
Ing. Kremnická navrhla doplniť upozornenie do nájomnej zmluvy kultúrneho domu, aby sa ľudia
nepribližovali k oploteniu p. Frankoviča z dôvodu ochrany pred nebezpečným psom. Starosta
upravil Ing. Kremnickú, že pes je „ostrý“. Aby sa nainštalovala zatieňovacia fólia na existujúce
oplotenie od obecného pozemku. P. Mrkvica navrhol osadiť tabuľky na pletivo s označením
„Zákaz vstupu – PES !".
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, P. Mrkvica, M. Jarošová)
Za: 1 (Mrkvica)
Proti: 2 (Mgr. Hodák, Jarošová )
Zdržali sa: 1 (Ing. Kremnická)

Vzhľadom na hlasovanie nebolo k tomuto bodu prijaté uznesenie.
Nakoľko obecné zastupiteľstvo neschválilo rekonštrukciu oplotenia, starosta obce žiada
zapísať do zápisnice, že poslancov OZ podrobne informoval o všetkých možných rizikách,
ktoré by v budúcnosti mohli vzniknúť z nerealizácie rekonštrukcie oplotenia a dištancuje sa
od následkov v prípade, že by vznikla újma na zdraví návštevníkom areálu kultúrneho domu
z dôvodu nevyhovujúceho stavu oplotenia.
K bodu 18. Dobudovanie uličiek č.3 a č.5
Starosta informoval, že tento bod bol prerokovaný na pracovnom stretnutí s poslancami, kde
im bola predložená projektová dokumentácia, ako aj uvedené dôvody, prečo nebolo podpísané
uznesenie z mája 2020. Zámerom obce je dobudovanie uvedených uličiek s výhľadom na rok
2021 z dôvodu prebiehajúcej výstavby RD na ulici Krátka a plánovanej výstavby rozšírenia
optického kábla v obci. Zároveň je potrebné zaobstarať rozpočet na uvedené stavby
a realizáciu VO. Starosta upozornil na skutočnosť, že aj napriek výzve vlastník nehnuteľnosti
súp. č. 51 neodstránil nedostatky, čo sa týka osadenia žľabov a zvodov na nehnuteľnosti
následkom čoho všetka voda zo strechy steká na komunikáciu a v prípade jej vyasfaltovania
sa môže stať, že pri prívalových dažďoch bude stekať cez cestu a vytápať nehnuteľnosti na
protiľahlej strane, nakoľko sa v tejto časti obce nachádzajú nefunkčné rigoly. Súbežne
s výstavbou bude potrebné riešiť aj tento nedostatok. Jedným riešením sú polovegetačné
panely, výstavba ktorých sa dá realizovať z výzvy Ministerstva ŽP.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 42/08/2020
K bodu 19. Žiadosť p. Smika o zriadenie vecného bremena na parc. č. CKN 178 za
účelom napojenia inžinierskych sietí k novostavbe RD
Pán T.Smik, požiadal obec o súhlas s prekopávkou miestnej komunikácie a prislúchajúceho
zeleného pásu na parcele CKN 178 k zriadeniu elektrickej prípojky (všetky inžinierske siete)
k novostavbe RD nachádzajúceho sa na parcele č.CKN 162/3 v k.ú. Betlanovce a zároveň
žiada aj o súhlas k zriadeniu vecného bremena na uvedenej parcele z dôvodu uloženia
uvedených inžinierskych sietí. Poslanci OZ určili cenu 0,50 €/m2 – platba jednorázová na
základe výmery určenej geometrickým plánom. Všetky náklady súvisiace so zriadením
vecného bremena znáša žiadateľ.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 43/08/2020

K bodu 20. Žiadosť p. Remiaša o zriadenie vecného bremena na parc. č. CKN 76/2
a CKN 373 za účelom napojenia inžinierskych sietí k novostavbe RD
Pán R. Remiáš, požiadal obec o súhlas s prekopávkou
miestnej komunikácie
a prislúchajúceho zeleného pásu na parcele CKN 373, CKN 75/2 k zriadeniu vodovodnej,
kanalizačnej a plynovej prípojky k novostavbe RD nachádzajúceho sa na parcele č.CKN 75/3
v k.ú. Betlanovce a zároveň žiada aj o súhlas k zriadeniu vecného bremena na uvedených
parcelách z dôvodu uloženia uvedených inžinierskych sietí. Poslanci OZ určili cenu 0,50
€/m2 – platba jednorázová na základe výmery určenej geometrickým plánom. Všetky náklady
súvisiace so zriadením vecného bremena znáša žiadateľ.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 44/08/2020
K bodu 21. Žiadosť p. Bachledovej, p.Stančákovej, p.Marečákovej o odkúpenie časti
pozemku parcely CKN parc.č.177
Starosta informoval o žiadostiach p. Bachledovej, p. Stančákovej, p. Marečákovej
o odkúpenie časti pozemku parcely CKN parc. č. 177. Starosta informoval, že už takáto
žiadosť bola v obecnom zastupiteľstve a z hľadiska územného plánu je táto parcela určená
ako plochy pre cesty a podľa usmernenia spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie
v zmysle regulatívu 2.3.1 záväznej časti je na ňu možné umiestňovať komunikácie, spevnené
plochy, chodníky a pod. Prístrešky a garáže sú neprípustné.
Mgr. Hodák sa opýtal, že ak žiadatelia zelený pás od obce odkúpia, realizovať prevedenie
zmeny druhu pozemku môžu jedine v prípade zmien a doplnkov územného plánu? Starosta
odpovedal, že áno, tak to bolo žiadateľom aj vysvetlené. Na to hlavná kontrolórka upozornila,
že územný plán nie je trhací kalendár, že keď niekto poruší zákon, tak sa zakaždým bude
meniť. Územný plán treba dodržiavať. P. Stančák bol viackrát upozornený už pred realizáciou
stavby, že prístrešok, ktorý plánuje postaviť nie je v súlade s uzemným plánom a aj tak ho
postavil. P. Jarošová uviedla, že teraz sa nejedná o prístrešok, ale o žiadosť o odkúpenie
pozemku. Starosta uviedol, že vie, prečo pozemok chcú odkúpiť, a že odkúpenie pozemku
nevyrieši ich problém s legalizáciou prístrešku. Obec síce peniaze za pozemok bude mať, ale
p. Stančák tam prístrešok nebude môcť ponechať. Ing. Kremnická navrhla urobiť so
žiadateľmi pracovné stretnutie, na ktorom sa obe strany dohodnú na ďalšom postupe. Hlavná
kontrolórka odporučila na dané stretnutie prizvať aj pracovníčky stavebného úradu. Starosta
požadoval od poslancov dohodnúť pracovné stretnutie so žiadateľmi v pracovnom čase
pracovníčok stavebného úradu.
K bodu 22.Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu
Mgr. Hodák ako predseda komisie prečítal správu zo zasadnutia komisie na ochranu
verejného záujmu, kde oznámil, že bývala starostka a terajší starosta si splnili povinnosť
a podali majetkové priznanie v termíne, ako aj o spracovaní rokovacieho poriadku komisie.

K bodu 23. Rôzne.
23.1 Interpelácie poslancov
Mgr. Hodák upozornil starostu na uvoľnený kanalizačný poklop po pravej strane smerom na
Hrabušice. Starosta uviedol, že o tom vie a že sa to rieši.
23.2 Informácia k rekonštrukcii MŠ výstavba novej budovy MŠ je možná až po stanovisku
projektanta a statika, že pôvodná stavba sa nedá nadstaviť alebo rozšíriť.
23.3 Informácia o cene za rekonštrukciu oplotenia MŠ
Starosta oznámil, že predpokladaná hodnota zákazky na oplotenie materskej školy je 5396,74
€, z toho poskytnutá dotácia je 4800 eur a náklady v sume 596,74 eur budú vynaložené
z rozpočtu u obce.
23.4 Súťaž vo varení gulášu
Starosta informoval, že súťaž sa uskutoční dňa 22.8.2020, sprievodným programom bude
hudobná skupina Evans. Starosta sa opýtal poslancov, kto by mohol prísť pomôcť na akciu.
Ing. Kremnická nemôže, Mgr. Hodák nemôže, p. Jarošová nemôže, p. Mrkvica, ak bude
doma, príde.
23.5 Sprístupnenie detského ihriska v areáli MŠ verejnosti
Starosta informoval, že ihrisko bude sprístupnené verejnosti po vykonaní vstupnej prehliadky.
Na ihrisku bude prevádkový poriadok, bude určená veková kategória detí a prevádzkové
hodiny.
Starosta informoval o CP za zriadenie webovej stránky a CUET spoločnosťou Galileo.
Informoval aj o CP za archiváciu dokumentov. Poslanci súhlasili s názorom starostu na
archiváciu dokumentov.
Informoval aj o tom, že plánuje rozšírenie poskytovaných služieb na úseku športovej
infraštruktúry nákupom basketbalových košov.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania a nikto nemal ďalšie otázky ,
starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a všetkým prítomným poďakoval za
účasť.
začiatok zasadnutia: 17.00 hod.
prišla p. Jarošová: 17.02 hod.
odišiel p. Lutter:
17.32 hod.
odišla p. Lapšanská 17.40 hod.
koniec zasadnutia: 20.47 hod.

Zapísala: Miroslava Vargová
Overovatelia zápisnice: p. Lutter
Mgr. Hodák

