Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 14.12.2020 v Kultúrnom dome v Betlanovciach

Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválenie programu.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh rozpočtu Obce Betlanovce na rok 2021, 2022, 2023 a stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu .
6. Rozpočtové opatrenie č. 10 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu
7. Rozpočtové opatrenie č. 11 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu
8. Rozpočtové opatrenie č. 12 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu
9. Rozpočtové opatrenie č. 13 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Betlanovce na I. polrok 2021.
11. Správa z kontroly - účtovné doklady Obce Betlanovce august 2020.
12. Správa z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Betlanovce v roku 2019 a 2020.
13. Schválenie Návrhu VZN č.6 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce.
14. Schválenie zmluvných podmienok Dodatku č. 20 – k Zmluve o zbere, odvoze a
zneškodňovaní KO z obce č. 6000/2002/V-2.
15. Schválenie Návrhu VZN č.7 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
16. Schválenie zmluvných podmienok Dodatku č. 2 – k Nájomnej zmluve o nájme
nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 497 pre AKRON, a.s.
17. Schválenie zmluvných podmienok Dodatku č.1 – k Nájomnej zmluve č. 539 k prenájme
pozemkov parc. č. EKN 262/2, 263/3, 328, 348/2, 348/4 a parc. č. CKN 464, 514, 1269,
1288/2, 1323, 1391, 1392,1398, 1399, 1404, 1406 pre Akron a.s.
18. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2019/20.
19. Výročná správa Obce Betlanovce za rok 2019 a správa audítora k overeniu účtovnej
závierky a výročnej správy za rok 2019.
20. Schválenie výpožičky hnuteľného a nehnuteľného majetku obce v súlade so Zámerom
o výpožičku hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 11.11.2020
21. Žiadosť p. S. Jablonského o odkúpenie pozemku parc.č. EKN 209 o výmere 330 m2.
22. Žiadosť p. Lucie Ščukovej k zriadeniu prístupovej cesty k pozemkom č.406/32 a 406/34.
23. Žiadosť p. Jozefa Malca o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 42 o výmere 138 m2.
24. Odmeny poslancov v zmysle Zásad odmeňovania poslancov.
25. Rôzne.
25.1 Interpelácie poslancov.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Zoltán Varga, starosta obce. V úvode
privítal prítomných a skonštatoval, že z celkového počtu 7-mych poslancov, ktorí zložili
zákonom predpísaný sľub sú v úvode prítomní 4 poslanci (Ing. Kremnická, M. Lutter, Mgr.
Hodák, D. Barilla), preto zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlasuje za uznášania schopné.

Starosta navrhol doplnenie bodu programu o Rokovací poriadok komisie na ochranu
verejného záujmu na základe požiadania poslanca Mgr. Hodáka, predsedu danej komisie.
K bodu 1. Schválenie programu
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva v listinnej a 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.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválenie programu.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh rozpočtu Obce Betlanovce na rok 2021, 2022, 2023 a stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu .
6. Rozpočtové opatrenie č. 10 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu
7. Rozpočtové opatrenie č. 11 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu
8. Rozpočtové opatrenie č. 12 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu
9. Rozpočtové opatrenie č. 13 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Betlanovce na I. polrok 2021.
11. Správa z kontroly - účtovné doklady Obce Betlanovce august 2020.
12. Správa z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Betlanovce v roku 2019 a 2020.
13. Schválenie Návrhu VZN č.6 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce.
14. Schválenie zmluvných podmienok Dodatku č. 20 – k Zmluve o zbere, odvoze a
zneškodňovaní KO z obce č. 6000/2002/V-2.
15. Schválenie Návrhu VZN č.7 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
16. Schválenie zmluvných podmienok Dodatku č. 2 – k Nájomnej zmluve o nájme
nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 497 pre AKRON, a.s.
17. Schválenie zmluvných podmienok Dodatku č.1 – k Nájomnej zmluve č. 539 k prenájme
pozemkov parc. č. EKN 262/2, 263/3, 328, 348/2, 348/4 a parc. č. CKN 464, 514, 1269,
1288/2, 1323, 1391, 1392,1398, 1399, 1404, 1406 pre Akron a.s.
18. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2019/20.
19. Výročná správa Obce Betlanovce za rok 2019 a správa audítora k overeniu účtovnej
závierky a výročnej správy za rok 2019.
20. Schválenie výpožičky hnuteľného a nehnuteľného majetku obce v súlade so Zámerom
o výpožičku hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 11.11.2020
21. Žiadosť p. S. Jablonského o odkúpenie pozemku parc.č. EKN 209 o výmere 330 m2.
22. Žiadosť p. Lucie Ščukovej k zriadeniu prístupovej cesty k pozemkom č.406/32 a 406/34.
23. Žiadosť p. Jozefa Malca o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 42 o výmere 138 m2.
24. Odmeny poslancov v zmysle Zásad odmeňovania poslancov.
25. Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu
26. Rôzne.
26.1 Interpelácie poslancov.

Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 60/12/2020
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Miroslava Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení
p. Barilla, Mgr. Hodák.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce berie na vedomie určenie zapisovateľky: M.
Vargovej a overovateľov zápisnice: p. Barillu, Mgr. Hodáka.
OZ prijalo uznesenie č. 61/12/2020
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. S. Kremnická, D. Barilla, Mgr. S. Hodák
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 62/12/2020

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatuje splnenie uznesení č. 45/11/2020 - 48/11/2020, 50/11/2020, 52/11/2020,
53/11/2020, 54/11/2020, 58/11/2020 z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 11.11.2020. Uznesenia č. 49/11/2020, 51/11/2020, 55/11/2020, 56/11/2020,
57/11/2020, 59/11/2020, 41/08/2020 sú v plnení.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 63/12/2020

K bodu 5. Návrh rozpočtu Obce Betlanovce na rok 2021, 2022, 2023 a stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu.
Starosta informoval, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
a Ústavným zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu bol v súlade
s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce v stanovenej lehote najmenej 15 dní pred
rokovaním obecného zastupiteľstva. Návrh rozpočtu nebol do dňa konania zasadnutia OZ
pripomienkovaný a to ani zo strany verejnosti ani zo strany poslancov OZ. Návrh rozpočtu na
rok 2020 bol spracovaný v súlade so zákonom ako vyrovnaný rozpočet vo výške 386 270,00
€ na strane príjmov aj výdavkov.
Stanovisko hlavnej kontrolórky:
Hlavná kontrolórka odporučila schváliť rozpočet na rok 2021 bez členenia na jednotlivé
programy.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 1 (Lutter)
Proti: 0
Zdržali sa: 3 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Barilla)
Vzhľadom na hlasovanie k tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
Keďže rozpočet na rok 2021 poslanci neschválili, hlavná kontrolórka žiadala zapísať do
zápisnice, tým pádom, že ideme do rozpočtového provizória, čo nie je také jednoduché uviesť
dôvod, prečo tento rozpočet neschválili, zároveň upozornila, že počas rozpočtového
provizória má obec obmedzenia pri financovaní. Mgr. Hodák, p. Barilla uviedli, že dôvod
neschválenia bol, že sa nekonalo prac. stretnutie a jednotlivým položkám nerozumejú. Ďalej
žiadala zapísať otázku, či počas zverejnenia rozpočtu boli k Návrhu rozpočtu v zákonnej
lehote podané nejaké pripomienky alebo podnety? Starosta odpovedal, že nie. Hlavná
kontrolórka uviedla, že to je jediný čas, kedy takéto pripomienky môžu byť vznesené, či už zo
strany občanov alebo poslancov, aby bolo možné prípadné zmeny zapracovať do rozpočtu.
Starosta sa opýtal poslancov na dôvod neschválenia. Ing. Kremnická odpovedala, že žiadala
emailom, ktorý poslala 2.12.2020 starostu o pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu a starosta
jej odpísal 9.12.2020. Starosta odpovedal, že k pracovnému stretnutiu si vyžiadala podklady
k rozpočtu podľa položiek, ktoré bolo potrebné pripraviť a zároveň si žiadala stretnutie za
prítomnosti ekónomky p. Lapšanskej. Vzhľadom na pandemickú situáciu a chorobnosť
zamestnancov si príprava podkladov vyžiadala čas a odpísal jej 9.12.2020, že podklady na
pracovné stretnutie sú pripravené, aby navrhli termín pracovného stretnutia, ktorý je
potrebné naplánovať v pracovných dňoch tak, že koniec pracovného stretnutia bude ešte
v pracovnom čase. Ing. Kremnická navrhla termín pracovného stretnutia v piatok 11.12.2020
o 16.00 hod. Vzhľadom k tomu, že pracovné stretnutie navrhla mimo pracovného času,
starosta navrhol pracovné stretnutie k Návrhu rozpočtu v piatok 11.12.2020 do 13.00 hod
alebo v pondelok pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Poslancom navrhovaný čas
pracovného stretnutia nevyhovoval, nakoľko boli v práci. Starosta informoval poslancov, že
pri spracovaní Návrhu rozpočtu sa vychádzalo z rozpočtu 2020, ktorý bol na avizované
krátenie podielových daní ponížený o 5%, do návrhu rozpočtu sa zapojili rezervný fond
a v minulosti prijatý úver, z ktorých sa budú hradiť investície schválené na predchádzajúcich

zasadnutiach obecného zastupiteľstva a splátky úveru. Starosta vyslovil presvedčenie, že na
neschválení Návrhu rozpočtu sa poslanci dohodli, keďže nemali dôvod ho neschváliť. Ich
dôvody považuje za neopodstatnené, keďže Návrh rozpočtu mohli pripomienkovať
v zákonnej lehote alebo sa mohli na obecnom úrade zastaviť ktorýkoľvek pracovný deň
v pracovnom čase, čo neurobili. Zároveň upozornil poslancov, že za celý rok sa nezaujímali
o chod obce a na obecnom úrade sa okrem svojich osobných záležitostí nezastavili
a neinformovali sa, či netreba pomôcť.
K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č. 10 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému
opatreniu
Starosta informoval, že 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 7 366 € 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. Zmenu rozpočtu neschvaľujú
orgány obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 64/12/2020
K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 11 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému
opatreniu
Starosta informoval, že v rozpočtovom opatrení ide o presun rozpočtovaných prostriedkov v
rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v súlade s
§ 14 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce v celkovej výške 7.330,00 € na strane
výdavkov podľa funkčnej klasifikácie, z dôvodu účelovo určených prostriedkov poskytnutých
zo štátneho rozpočtu. Presný popis finančných operácií je uvedený v tabuľkovej časti
rozpočtového opatrenia. Zmenu rozpočtu neschvaľujú orgány obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 65/12/2020
K bodu 8. Rozpočtové opatrenie č. 12 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému
opatreniu
Starosta uviedol, že v rozpočtovom opatrení ide o presun rozpočtovaných prostriedkov v
rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v súlade s
§ 14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Zásad

o hospodárení s finančnými prostriedkami obce v celkovej výške 927€ na strane výdavkov.
Presný popis finančných operácií je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtového opatrenia.
Zmena je v kompetencii starostu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 66/12/2020
K bodu 9. Rozpočtové opatrenie č. 13 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému
opatreniu
Starosta informoval, že v rozpočtovom opatrení ide o povolené prekročenie a viazanie
bežných príjmov a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v celkovej výške 997€
na strane príjmov a 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.
Presný popis finančných operácií je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtového opatrenia.
Zmena rozpočtu je v kompetencii starostu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 67/12/2020
K bodu 10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Betlanovce na I. polrok
2021.
Hlavná kontrolórka informovala OZ o pláne kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.
OZ tento plán schválilo a zároveň poverilo hlavnú kontrolórku kontrolnou činnosťou.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 68/12/2020
K bodu 11. Správa z kontroly - účtovné doklady Obce Betlanovce august 2020.
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných poslancov s výsledkom vykonanej kontroly,
ktorej cieľom bola kontrola účtovných dokladov – príjmové a výdavkové pokladničné
doklady, došlé faktúry za mesiac august 2020 – kontrola na základe Plánu kontrolnej činnosti
na II. 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 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 69/12/2020
K bodu 12. Správa z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Betlanovce v roku
2019 a 2020
Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu Správu z vykonanej kontroly
poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Betlanovce v roku 2019 a 2020.
Záver z vykonanej kontroly:
Na základe vykonanej kontroly nie je potrebné prijať opatrenia na zjednanie nápravy, resp.
odstránenie nedostatkov.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 70/12/2020
K bodu 13. Schválenie Návrhu VZN č.6 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 webovej
stránke obce v stanovenej lehote najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.
Návrh VZN nebol v zákonnej lehote pripomienkovaný.
Mgr. Hodák navrhol opraviť v Čl.2 v bode 5. slovo logo obce na erb obce. Vo VZN to bude
opravené.
Na základe pripomienok poslancov hlavná kontrolórka vysvetlila zákonnú možnosť
rozdielneho zberu odpadu a to komunálneho odpadu bez zavedenia množstevného zberu
a drobného stavebného odpadu ako množstevný zber s osobitnými sadzbami poplatku.
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. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
Pri hlasovaní bola splnená zákonom stanovená podmienka trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu č. 14. Schválenie zmluvných podmienok Dodatku č. 20 – k Zmluve o zbere,
odvoze a zneškodňovaní KO z obce č.6000/2002/V-2
K tomuto bodu programu boli poslancom doručené podklady - Dodatok č. 20 – k Zmluve o
zbere, odvoze a zneškodňovaní KO a DSO z obce, kde je rozpísaný sadzobník za zber,
prepravu a uloženie odpadu a Dôvodová správa. Dôvodom predloženia dodatku na rokovanie
OZ je avizované navýšenie sadzby za zber a uloženie KO, DSO a nebezpečného odpadu
spoločnosťou Brantner Nova a.s., ktorý z dôvodu neskorého predloženia uvedenou
spoločnosťou nebol započítaný do výšky poplatku VZN č.7 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO. Poslanci OZ rozhodli o schválení zmluvných podmienok dodatku.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 71/12/2020
K bodu č. 15. Schválenie Návrhu VZN č.7 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
K tomuto bodu programu bola poslancom OZ doručená 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 webovej stránke obce v stanovenej lehote
najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Návrh VZN nebol v zákonnej
lehote pripomienkovaný. Starosta informoval, že v roku 2020 sme zavedením nie príliš
populárnych opatrení znížili produkciu odpadu o 6,7t v porovnaní s rokom 2019. Aj napriek
zníženiu produkcie odpadu je potrebné pristúpiť k zvýšeniu poplatku z dôvodu každoročného
nárastu zvyšovania nákladov na jeho zber a odvoz i so zmenami legislatívy, konkrétne
navýšenia zákonného poplatku z 13€/t (2020) na 22€/t (2021). Starosta informoval poslancov,
že v Návrhu VZN č. 6, ktorý bol pred rokovaním obecného zastupiteľstva zverejnený nie je
započítané navýšenie ceny z Dodatku č. 20. Vzhľadom na schválenie zmluvných podmienok
v predchádzajúcom bode je potrebné navýšenie ceny zohľadniť vo VZN č.7 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. K zmene oproti Návrhu VZN došlo v paragrafe
12 poplatok za KO : vyškrtlo sa slovné spojenie drobný stavebný odpad a v sadzbe: Obec
ustanovuje sadzbu poplatku za komunálny odpad v obci Betlanovce vo výške 0,05343 € za
osobu a kalendárny deň/ t.j. 19,50 € za rok.
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. 7/2020 o miestnych daniach a poplatku za
KO a DSO v Obci Betlanovce.
Pri hlasovaní bola splnená zákonom stanovená podmienka trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu č. 16. Schválenie zmluvných podmienok Dodatku č. 2 – k Nájomnej zmluve
o nájme nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 497 pre AKRON, a.s..
K tomuto bodu programu bola doručená poslancom OZ Dôvodová správa, Návrh dodatku č.2
Táto nájomná zmluva je uzatvorená v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce
Betlanovce číslo 42/7/2015 zo dňa 7.7.2015, ktoré schválilo uzatvorenie takejto zmluvy na
základe žiadosti spoločnosti Akron a.s.. Nájomná zmluva bola uzavretá za účelom prenájmu
parcely CKN č. 497 o výmere 840 m2, zapísanej na liste vlastníctva č .1, ktorej výlučným
vlastníkom je Obec Betlanovce. Dôvodom uzatvorenia tejto nájomnej zmluvy je výstavba
komunikácie spoločnosťou Akron, a.s. na uvedenej parcele , ktorá bude dočasne ( po dobu
trvania nájmu) využitá pre zabezpečenie prístupu pri výstavbe a po nej k stavbe „Maštaľ“ na
parcele č. KN 1226/5,1226/6,1226/7, ktorej výstavba bola povolená stavebným povolením
dňa 7.10.2013 a užívanie stavby povolené kolaudačným rozhodnutím dňa 25.9.2015.
Nájomná cena bola stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 840 m2 činí sumu 84€/rok.
Ing. Kremnická navrhuje preložiť tento bod na ďalšie zasadnutie, p. Lutter navrhuje starú
zmluvu ukončiť a vypracovať nový Návrh zmluvy. Hlavná kontrolórka odporúča starostovi,
aby vstúpil do jednania so spoločnosťou Akron, a.s. ohľadom nových zmluvných podmienok
k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 497 pre AKRON, a.s.
do najbližšieho zasadnutia OZ a dať lehotu na vybudovanie novej cesty, nakoľko na
predmetnom obecnom pozemku mala byť účelová komunikácia AKRONU len dočasná
stavba komunikácie, do vybudovania riadnej komunikácie v zmysle územného plánu obce, čo
v stavebnom povolení nie je správne formulované.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 72/12/2020
K bodu č. 17. Schválenie zmluvných podmienok Dodatku č.1 – k Nájomnej zmluve č.
539 k prenájmu pozemkov parc. č. EKN 262/2, 263/3, 328, 348/2, 348/4 a parc. č. CKN
464, 514, 1269, 1288/2, 1323, 1391, 1392,1398, 1399, 1404, 1406 pre AKRON, a.s..
Starosta informoval, že k tomuto bodu programu bola poslancom doručená Dôvodová správa,
Nájomná zmluva č. 539 k prenájmu pozemkov.
Ing. Kremnická navrhuje zvolať prac. stretnutie s Akronom a.s., p. Lutter navrhuje zvýšiť
nájom na 50€/ha. Hlavná kontrolórka doporučuje zmluvný vzťah ponechať a zmeniť zmluvné
podmienky, odporúča starostovi vstúpiť do jednania s právnym zástupcom ohľadom úpravy
nájomnej zmluvy č. 539 v súlade so zákonom o nájme poľnohospodárskej pôdy a následne
pripraviť stretnutie s nájomcom Akron a.s. za účasti poslancov OZ.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 73/12/2020

K bodu č.18. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2019/20.
Na základe Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, §14, ods. 5, pís. d), a na základe Vyhlášky MŠ SR č.
9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení, bola vypracovaná hodnotiaca správa Máriou
Valigurovou, riaditeľkou MŠ, ktorú predložila podľa vyššie citovanej vyhlášky, §3, príslušnej
rade školy na vyjadrenie, so stanoviskom školskej rady bola predložená na prerokovanie
v OZ Betlanovce.
Vzhľadom na skutočnosť, že boli splnené všetky zákonné podmienky, Obec Betlanovce ako
zriaďovateľ MŠ, schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2019/2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 74/12/2020
K bodu č. 19 Výročná správa Obce Betlanovce za rok 2019 a správa audítora k overeniu
účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019.
K tomuto bodu rokovania boli poslancom zaslané podklady.
Starosta informoval, že k uvedenému bodu sa budú prijímať 2 uznesenia. Jedno k Výročnej
správe a druhé k Správe audítora k overeniu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019.
Starosta informoval poslancov OZ so Správou nezávislého audítora.
Správa audítora:
Na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov audítor
konštatuje, že Obec Betlanovce konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 75/12/2020, č. 76/12/2020
K bodu č.20. Schválenie výpožičky hnuteľného a nehnuteľného majetku obce v súlade so
Zámerom o výpožičku hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 11.11.2020.
Starosta informoval, že uvedený bod bol predmetom rokovania na OZ dňa 11.11.2020, kde
OZ v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, uznesením č. 53/11/2020 a č. 54/11/2020 schválilo Zámer výpožičky hnuteľného
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. Za prípad hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Betlanovciach

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 primeraného nájomného. Nakoľko tento bod podlieha schváleniu obecným
zastupiteľstvom starosta požiadal poslancov, aby sa k danému bodu vyjadrili rozhodli
o schválení resp. neschválení výpožičky majetku obce v súlade so zverejneným Zamerom
o vypožičku hnuteľného a nehnuteľného majeku pre OŠK Betlanovce. K tomuto bodu
rokovania boli prijaté dve uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 77/12/2020, č. 78/12/2020.
K bodu č.21. Žiadosť p. S. Jablonského o odkúpenie pozemku parc.č. EKN 209 o
výmere 330 m2.
Starosta informoval poslancov, že žiadateľ žiada o odkúpenie uvedenej parcely z dôvodu, že
ju chce použiť ako prístupovú cestu k nehnuteľnosti na parcele č. CKN 430/5. Nakoľko sa
táto parcela nachádza na hranici s katastrom obce Hrabušice, starosta si vyžiadal stanovisko
od p. starostky obce Hrabušice k účelnosti a potrebnosti tejto parcely. Uvedený bod žiadajú
poslanci odložiť a predložiť do zastupiteľstva po obdržaní stanoviska starostky obce
Hrabušice.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
K bodu č.22. Žiadosť p. Lucie Ščukovej k zriadeniu prístupovej cesty k pozemkom
č.406/32 a 406/34.
Starosta oboznámil poslancov, že žiadateľka žiada Obec Betlanovce o zriadenie prístupovej
cesty k parcelám č. CKN 406/32 a 406/34 z dôvodu , že od obce zakúpila uvedené pozemky
ako stavebné parcely určené na výstavbu rodinného domu a príslušný stavebný úrad jej vydá
stavebné povolenie až po zriadení prístupovej cesty k pozemkom.
Starosta požiadal poslancov, aby k tomuto bodu zaujali stanovisko, keďže minulého roku
neschválili podanie žiadosti na dobudovanie základnej infraštruktúry v rómskej osade,
z ktorej by sa vybudovala aj táto prístupová cesta k rodinným domom. Hlavná kontrolórka
odporučila, aby sa pracovníčka stavebného úradu písomne vyjadrila k problému pri vydaní
stavebného povolenia v rómskej osade. Poslanci si vyžiadali stanovisko pracovníčky
stavebného úradu k tejto problematike. K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
K bodu č.23. Žiadosť p. Jozefa Malca o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 42 o výmere
138 m2.
Starosta uviedol, že žiadateľ žiada obec o odkúpenie pozemku parcela č.42 v k.ú. Betlanovce
z dôvodu zabezpečenia príjazdu do garáže a na pozemok, ktorý je v jeho vlastníctve. Ako
prílohu prikladá situačný nákres časti parcely, ktorú chce odkúpiť. Žiadateľ ďalej uvádza, že
na uvedených parcelách nebude umiestňovať stavby ani oplotenie. Starosta upozornil
poslancov na umiestnenie riešeného pozemku, ktoré je v blízkosti križovatky. Starosta
odporučil poslancom požiadať o vyjadrenie dopravný inšpektorát. Poslanci si vyžiadali

stanovisko dopravného inšpektorátu, keďže uvedená parcela sa nachádza v križovatke.
Uvedený bod žiadajú odložiť a predložiť do zastupiteľstva po obdržaní stanoviska
z dopravného inšpektorátu.Hlavná kontrolórka si vyžiadala spis p. Malca a navrhla, že urobí
kontrolu z hľadiska ochrany obecného majetku.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
K bodu č. 24. Odmeny poslancov v zmysle Zásad odmeňovania poslancov.
V zmysle zásad odmeňovania poslancov, ktoré boli schválené uznesením č.18/02/2019 dňa
03.02.2019 patria poslancom OZ odmeny za zasadnutia OZ, za zasadnutia komisií, za
vyhotovenie zápisníc v členení: Ing. Slávka Kremnická –40€, Dávid Barilla –30€, Monika
Jarošová –30€, Mgr. Stanislav Hodák –40€, Martin Lutter –15€,Peter Mrkvica –40€, Samuel
Lörinc –20€. Mimoriadne odmeny navrhol starosta poslancom za záchranné práce v
nasledovnom členení: Mgr. Hodák – 69 €, Lutter – 86,50 €, Lörinc – 33,25 € a organizovanie
spoločenského podujatia po predložení prezenčnej listiny 40 € na osobu. Starosta sa opýtal, či
má niekto iný návrh.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Barilla, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 79/12/2020
K bodu č. 25 Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu
Starosta požiadal predsedu komisie, aby k tomuto bodu zaujal stanovisko. Predseda komisie
Mgr. Hodák navrhol neschváliť ním predložený návrh rokovacieho poriadku. Ako dôvod
uviedol, že hlavná kontrolórka ho upozornila na niektoré chyby a neaktuálnosť zákona, na
ktorý sa odvoláva tento poriadok. Preto navrhol o preloženie bodu rokovania na najbližšie
zasadnutie OZ. K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
K bodu č. 26. Interpelácie poslancov.
Starosta uviedol, že poslanec S. Lörinc požiadal v rámci interpelácií vyúčtovanie kultúrnych
podujatí za rok 2020 a predloženie Zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce. Keďže
p. Lörinc sa ospravedlnil a nebol prítomný na zasadnutí, tieto podklady mu budú predložené
na najbližšom zasadnutí OZ. Starosta oboznámil poslancov s príjmami za prevádzku
tenisového kurtu. Za sezónu 2020 bol príjem za prenájom tenisového kurtu v sume 290,50
eur. Nakoľko nikto nemal otázky k bodom programu starosta ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva, všetkým prítomným poďakoval za účasť a poprial pekný zvyšok večera a
Šťastné a požehnané Vianočné sviatky a šťastný Nový rok.
začiatok zasadnutia: 16.32 hod.
p. Lapšanská odišla: 18.03 hod.
prestávka: 18.51 hod. – 18.57 hod.
koniec zasadnutia: 19.39 hod.
Zapísala: Miroslava Vargová
Overovatelia zápisnice: D. Barilla
Mgr. Hodák

