Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 11.11.2020 v Kultúrnom dome v Betlanovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválenie programu.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Schválenie nákupu elektrického kompostéra do prevádzky kuchyne v MŠ Betlanovce.
Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výstavbu komunitného
centra v obci Betlanovce.
7. Upozornenie prokurátora k neschváleniu Návrhu VZN č.6 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
8. Zámer na výpožičku nehnuteľného majetku obce –sály KD aj s príslušenstvom pre OŠK
Betlanovce.
9. Zámer na výpožičku hnuteľného majetku obce –stolnotenisového vybavenia pre OŠK
Betlanovce.
10.Schválenie podania žiadosti na podporu budovania systému verejných kanalizácií z
Environmentálneho fondu na rok 2021- činnosť BK4c.
11.Schválenie podania žiadosti na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu z
Environmentálneho fondu na rok 2021- činnosť C1.
12.Schválenie podania žiadosti na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
z Environmentálneho fondu na rok 2021- činnosť C5.
13.Rôzne.
13.1 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 5 poslanci (Ing. Kremnická, M. Lutter, Mgr.
Hodák, P. Mrkvica, p. Lörinc), preto zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlasuje za
uznášania schopné. O 16.32 hod. prišiel p. Barilla.
K bodu 1. Schválenie programu
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva v listinnej 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.
Ing. Kremnická navrhla vymeniť bod č. 6 s bodom č. 10. 6.Schválenie predloženia Žiadosti o
nenávratný finančný príspevok na výstavbu komunitného centra v obci Betlanovce a
10.Schválenie podania žiadosti na podporu budovania systému verejných kanalizácií z
Environmentálneho fondu na rok 2021- činnosť BK4c.

Starosta navrhol doplnenie bodu programu o Rozpočtové opatrenie č.9/2020-S a schválenie
NFP na vybudovanie verejnej elektro nabíjacej stanice na motorové vozidlá v obci
Betlanovce.
Program:
1. Schválenie programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Schválenie nákupu elektrického kompostéra do prevádzky kuchyne v MŠ Betlanovce.
6. Schválenie podania žiadosti na podporu budovania systému verejných kanalizácií z
Environmentálneho fondu na rok 2021- činnosť BK4c.
7. Upozornenie prokurátora k neschváleniu Návrhu VZN č.6 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
8. Zámer na výpožičku nehnuteľného majetku obce –sály KD aj s príslušenstvom pre OŠK
Betlanovce.
9. Zámer na výpožičku hnuteľného majetku obce –stolnotenisového vybavenia pre OŠK
Betlanovce.
10.Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výstavbu
komunitného centra v obci Betlanovce.
11.Schválenie podania žiadosti na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu z
Environmentálneho fondu na rok 2021- činnosť C1.
12. Schválenie podania žiadosti na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
z Environmentálneho fondu na rok 2021- činnosť C5.
13. Rozpočtové opatrenie č. 9/2020-S
14. Schválenie NFP na vybudovanie verejnej elektro nabíjacej stanice na motorové
vozidlá v obci Betlanovce
15. Rôzne.
15.1 Interpelácie poslancov.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jarošová, Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lörinc, Barilla)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 45/11/2020
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Miroslava Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení
p. Mrkvica a p. Jarošová.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce berie na vedomie určenie zapisovateľky: M.
Vargovej a overovateľov zápisnice: p. Mrkvicu, p. Jarošovú
OZ prijalo uznesenie č. 46/11/2020

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení: S. Lörinc, D. Barilla, Mgr. S. Hodák
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jarošová, Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lörinc, Barilla)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 47/11/2020
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatuje splnenie uznesení č. 29/08/2020 - 40/08/2020, 43/08/2020, 44/08/2020 z
predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.08.2020. Uznesenie č.
41/08/2020 je v plnení. Uznesenie č. 42/08/2020 nebolo podpísané starostom obce z dôvodu
jeho nesplniteľnosti v takom rozsahu ako bolo prijaté, keďže v rozpočte obce neboli
rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie verejného obstarania.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jarošová, Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lörinc, Barilla)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 48/11/2020
Poslanci prijali uznesenie, ktoré nebolo podpísané starostom obce v správnom znení.
Uznesenie č. 49/11/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.11.2020
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a Rokovacieho poriadku OZ v Betlanovciach
1. schvaľuje dobudovanie miestnych komunikácii na uliciach Klampiarska a Krátka podľa
vypracovanej projektovej dokumentácie z úveru vo výške vysúťaženej sumy vo verejnom
obstarávaní
2. odporúča starostovi obce
a) zaobstaranie rozpočtu k projektovej dokumentácii na miestne komunikácie na uliciach
Klampiarska a Krátka,
b) vykonanie prieskumu trhu za účelom zistenia predpokladanej ceny pre vybudovanie
miestnych komunikácií.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jarošová, Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lörinc, Barilla)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 49/11/2020

K bodu 5. Schválenie nákupu elektrického kompostéra do prevádzky kuchyne v MŠ
Betlanovce
Starosta informoval, že zámerom obce je zakúpenie elektrického kompostéra GG 02 a jeho
umiestnenie priamo v prevádzke kuchyne MŠ, čím sa prispeje k predchádzaniu vzniku
odpadov. Uvedený elektrický kompostér rozkladá kuchynský odpad v množstve do 6kg za 24
hodín. Výsledným produktom kompostovania je hygienizovaný substrát vhodný na opätovné
zapracovanie do pôdy. Elektrický kompostér je jednou z alternatív k povinným zvozom
kuchynského a reštauračného odpadu od 1.1.2021. K dnešnému dňu zvoz kuchynského
odpadu z prevádzky MŠ zabezpečuje spoločnosť Brantner Nova s.r.o na základe zmluvných
vzťahov za paušálny poplatok 40,80 eur s DPH pri frekvencii zberu 1x týždenne. Pri
schválení zakúpenia elektrického kompostéra bude s uvedenou spoločnosťou ukončený
zmluvný vzťah na zber kuchynského odpadu. Cena elektrického kompostéra je 1500 eur
s DPH s možnosťou platby v 3 splátkach.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jarošová, Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lörinc, Barilla)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 50/11/2020
K bodu 6. Schválenie podania žiadosti na podporu budovania systému verejných
kanalizácií z Environmentálneho fondu na rok 2021- činnosť BK4b.
Starosta informoval, že zámerom obce je v rámci výzvy dobudovanie stokovej siete v lokalite
za Hornádom aj s čerpacou stanicou. Termín na podanie žiadosti je do 15.12.2020.
Spracovateľom žiadosti by bola spoločnosť Gemini Group s.r.o. a túto žiadosť by pre nás
spracovali v sume 400-490 eur.
Poslanci určili, aby sa žiadosť podala na ČOV vo výške 500 000 eur.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jarošová, Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lörinc, Barilla)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 51/11/2020

K bodu 7. Upozornenie prokurátora k neschváleniu Návrhu VZN č.6 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
Starosta skonštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 11.08.2020 informoval
poslancov OZ 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. Zároveň informoval poslancov aj o zmene zákona
o odpadoch od 1.7.2020. Všetky potrebné zmeny boli zapracované do nového VZN
č.6/2020, ktoré bolo treba schváliť. Z dôvodu neschválenia nového VZN o odpadoch hrozí
obci sankcia. Ing. Kremnická žiadala do zápisnice zapísať, že starosta informoval o týchto
skutočnostiach poslancov až po neschválení VZN č. 6/2020.

Vzhľadom na vyššie uvedené, s cieľom ochrániť obec od vyššej sankcie z Inšpekcie ŽP
starosta podal na Okresnú prokuratúru podnet na posúdenie zákonnosti VZN č.4/2017
a o tomto postupe informoval Okresný úrad ŽP v sídle kraja. Dňa 30.10.2020 bolo doručené
Upozornenie prokurátora s povinnosťou odstrániť nedostatky VZN č.4/2017 a spracovať nové
VZN o nakladaní s odpadom, doplnené o spôsob spätného zberu pneumatík. Upozornenie
bolo doručené poslancom ako podklad programu rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jarošová, Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lörinc, Barilla)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 52/11/2020

K bodu 8. Zámer na výpožičku nehnuteľného majetku obce–sály KD aj s príslušenstvom
pre OŠK Betlanovce.
Starosta informoval, že doba prenájmu sály KD pre OŠK Betlanovce končí dňa 31.12.2020.
Z dôvodu uplynutia nájomného vzťahuje je potrebné schváliť Zámer na výpožičku
nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c),
s primeraným použitím § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, aby športový klub mohol naďalej bezodplatne užívať priestory KD pre
svoje účely. Za prípad hodný osobitného zreteľa sa v tomto prípade považuje skutočnosť, že
Obecný športový klub – stolného tenisu je občianskym združením, ktoré zabezpečuje a
rozvíja športové aktivity občanov. Obec poskytuje občianskemu združeniu dotáciu, a preto by
bolo neúčelné predmet výpožičky prenajať za cenu nájomného. Súčasťou výpožičky bude
zmluva o výpožičke, v ktorej sa určia podmienky výpožičky ako aj osoba, ktorá bude znášať
všetky náklady za škody spôsobené na predmete výpožičky počas užívania predmetu
výpožičky.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jarošová, Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lörinc, Barilla)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 53/11/2020
K bodu 9. Zámer na výpožičku hnuteľného majetku obce –stolnotenisového vybavenia
pre OŠK Betlanovce.
Starosta informoval, že doba prenájmu stolnotenisového vybavenia pre OŠK Betlanovce
končí dňa 31.12.2020. Z dôvodu uplynutia nájomného vzťahuje je potrebné schváliť Zámer
na výpožičku nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c), s primeraným použitím § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, aby Obecný športový klub mohol naďalej
bezodplatne užívať športovú výbavu, ktorá je majetkom obce pre svoje účely. Za prípad
hodný osobitného zreteľa sa v tomto prípade považuje skutočnosť, že Obecný športový klub –
stolného tenisu je občianskym združením, ktoré zabezpečuje a rozvíja športové aktivity
občanov. Obec poskytuje občianskemu združeniu dotáciu, a preto by bolo neúčelné predmet

výpožičky prenajať za cenu nájomného. Súčasťou výpožičky bude zmluva o výpožičke, v
ktorej sa určia podmienky výpožičky ako aj osoba, ktorá bude znášať všetky náklady za
škody spôsobené na predmete výpožičky počas užívania predmetu výpožičky. Majetok obce,
ktorý nie je zahrnutý v zámere o výpožičku hnuteľného majetku a športový klub ho bude
využívať na svoje účely (stolnotenisové rakety, loptičky, sieťky) bude spísaný na základe
inventúry a odovzdaný športovému klubu preberacím protokolom.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jarošová, Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lörinc, Barilla)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 54/11/2020
K bodu 10. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
výstavbu komunitného centra v obci Betlanovce.
Starosta informoval o možnosti zapojenia sa do výzvy s Nórskyh fondov. Zámerom obce je
zapojenie sa do výzvy z Nórskych fondov s už vypracovanou projektovou dokumentáciou
Stavebné úpravy Župného domu na obecný úrad z predchádzajúceho obdobia. V rámci výzvy
je zámerom obce žiadať finančné prostriedky na vybudovanie komunitného centra
v priestoroch torza Župného domu. Samotné znenie výzvy bolo doručené poslancom ako
súčasť podkladov k rokovaniu OZ. Najnižšia suma, ktorú je možné z výzvy žiadať je 200 000
eur, maximálna suma 1 000 000 eur s podmienkou investičných nákladov len do výšky 60 %
zo žiadanej sumy a s podmienkou zamestnať minimálne 2 občanov z MRK po dobu
udržateľnosti projektu. Vzhľadom na výšku rozpočtu v projektovej dokumentácii „Stavebné
úpravy Župného domu na obecný úrad“ v sume 530 000 eur a podmienok vo výzve starosta
obce navrhol zapojiť sa do tejto výzvy sumou 1 000 000 eur. Z uvedenej sumy, 600 000 eur
by pokryli náklady na samotnú výstavbu s možnosťou realizácie výstavby aj multifunkčného
ihriska, zostatok 400 000 eur sa prerozdelí na nákup materiálno technického vybavenia
budovy, mzdové náklady po dobu udržateľnosti projektu. Udržateľnosť projektu je nateraz 5
rokov. Uvedená výzva je bez povinnej spoluúčasti obce. Spracovateľom žiadosti by bola
spoločnosť Gemini Group s.r.o. a túto žiadosť by pre nás spracovali v sume 1500 eur. Riziko
uvednej výzvy spočíva v krátkom časovom intervale na podanie žiadosti, keďže termín na
podanie je do 30.11.2020 a v skrytých poplatkoch napr. za zmeny v názve existujúcej
projektovej dokumentácie, ktoré na 100% nekorešponduje s podmienkami výzvy.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Lörinc, Barilla, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Mrkvica)
OZ prijalo uznesenie č. 55/11/2020

K bodu 11. Schválenie podania žiadosti na podporu triedeného zberu komunálneho
odpadu z Environmentálneho fondu na rok 2021- činnosť C1.
Podklady k tomuto bodu rokovania boli doručené poslancom OZ. Spracovateľom žiadosti by
bola spoločnosť Gemini Group s.r.o. a túto žiadosť by pre nás spracovali v sume 400-490
eur. Termín na podanie žiadosti je do 15.12.2020. Z uvedenej výzvy je môžné žiadať max.80
000 eur, s povinnou 5 percentnou spoluúčasťou obce zo žiadanej sumy. Poslanci sa zhodli na
nákupe traktora s príslušenstvom z uvedenej výzvy.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jarošová, Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lörinc, Barilla)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 56/11/2020
K bodu 12. Schválenie podania žiadosti na podporu predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov z Environmentálneho fondu na rok 2021- činnosť C5.
Podklady k tomuto bodu rokovania boli doručené poslancom OZ.
Spracovateľom žiadosti by bola spoločnosť Gemini Group s.r.o. a túto žiadosť by pre nás
spracovali v sume 400-490 eur. Termín na podanie žiadosti je do 15.12.2020. Z uvedenej
výzvy je môžné žiadať max.150 000 eur bez povinnej spoluúčasti obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jarošová, Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lörinc, Barilla)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 57/11/2020
K bodu 13. Rozpočtové opatrenie č. 9/2020-S
Starosta informoval, že v tomto rozpočtovom opatrení č. 9/2020-S ide o presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na strane výdavkov v celkovej
výške 1000,00 €, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu na rok 2020.
Jedná sa o presun z položky transfery Spišskej katolíckej charite na opatrovateľskú službu,
kde nebolo čerpanie, na položku prevádzkové stroje do školskej jedálne – z dôvodu nákupu
elektrického kompostéra (2.splátky)
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jarošová, Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lörinc, Barilla)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 58/11/2020

K bodu 13. Schválenie NFP na vybudovanie verejnej elektro nabíjacej stanice na
motorové vozidlá v obci Betlanovce
Ide o podanie žiadosti o NFP na vybudovanie verejnej elektro nabíjacej stanice na motorové
vozidlá, názov projektu: Rozšírenie nabíjacej infraštruktúry v obci Betlanovce, kód výzvy č.
11378/2020-4210-52028 na pozemku obce, vedľa obecného úradu a areálu MŠ s maximálnou
spoluúčasťou 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. maximálne do 250,- eur z vlastných
zdrojov obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 4 (Jarošová, Mrkvica, Lörinc, Barilla)
Proti: 0
Zdržali sa: 2 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák)
OZ prijalo uznesenie č. 59/11/2020
Starosta sa opýtal, či má niekto ešte nejasnosti alebo otázky k bodom rokovania alebo či má
niekto otázky na starostu obce.
Ing. Kremnická sa opýtala starostu, či sa uskutočnilo stretnutie ohľadom kúpy časti parcely č.
177 v k.ú. Betlanovce so žiadateľmi. Starosta odpovedal, že vzhľadom na aktuálnu situáciu
sa stretnutie neuskutočnilo, bolo naplánované stretnutie so žiadateľmi za účasti spracovateľa
územno-plánovacej dokumentácie z dôvodu potreby zosúladenia kúpy pozemku s Územným
plánom Obce Betlanovce.
Hlavná kontrolórka žiadala zapísať do zápisnice, že je zásadne proti zmene územného plánu
zakaždým porušením stavebného zákona.
Nakoľko sme vyčerpali všetky body programu rokovania a nikto nemá otázky ukončujem
zasadnutie obecného zastupiteľstva, všetkým prítomným ďakujem za účasť a prajem pekný
zvyšok večera.
začiatok zasadnutia: 16.30 hod.
p. Barilla prišiel:
16.32 hod.
koniec zasadnutia: 19.15 hod.

Zapísala: Miroslava Vargová
Overovatelia zápisnice: P. Mrkvica
M. Jarošová

