Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 11.03.2021 v Kultúrnom dome v Betlanovciach

Prítomní podľa prezenčnej listiny
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, S. Lörinc), preto zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlasuje za uznášania schopné.
K bodu 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Miroslava Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení
p. Lutter, p. Lörinc.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce berie na vedomie určenie zapisovateľky: M.
Vargovej a overovateľov zápisnice: p. Luttera, p. Lörinca.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Lörinc, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 01/03/2021
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. S. Kremnická, Mgr. S. Hodák, Lörinc.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Lörinc, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 02/03/2021

3. Schválenie programu
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva v 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.
6.
7.
8.
9.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Správa z finančnej kontroly pri vybraných finančných operáciách obce Betlanovce v roku 2020
Správa z kontroly plnenia uznesení OZ 2020 v Betlanovciach za rok 2020
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Betlanovce za rok 2020
Rozpočtové opatrenie č. 14/2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
Materskej školy v Betlanovciach, na správu budovy MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Betlanovce a na záujmovú činnosť detí vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom na území obce
Betlanovce
10. Schválenie zmeny už zverejneného Návrhu rozpočtu Obce Betlanovce na rok 2021, 2022, 2023
11. Schválenie Rozpočtu Obce Betlanovce na rok 2021, 2022, 2023 a stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k Návrhu rozpočtu.
12. Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu v Betlanovciach
13. Interpelácie poslancov
14. Rôzne.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Lörinc, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 03/03/2021
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatuje slnenie uznesení č. 60/12/2020-71/12/2020, 74/12/2020-76/12/2020 a
79/12/2020 z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2020.
Uznesenia č. 72/12/2020-73/12/2020, 77/12/2020 -78/12/2020 sú v plnení.
Uznesenia č. 51/11/2020, 55/11/2020, 56/11/2020, 57/11/2020, 59/11/2020 zo zasadnutia OZ
dňa 11.11.2020 sú splnené. V plnení ostávajú uznesenia č.49/11/2020 č. 41/08/2020 zo dňa
11/08/2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Lörinc, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 04/03/2021
Starosta požiadal poslancov, aby prehodnotili svoju požiadavku na osobné stretnutie
s projektantom vo veci prerokovania technického riešenia prístupu k pitnej vode v lokalite Za
Hornádom, ktorú vzniesli na rokovaní OZ dňa 11.8.2020, z dôvodu pretrvávajúcej

pandemickej situácie. Poslanci prehodnotili svoju požiadavku a prijali uznesenie č.
05/03/2021, kde žiadajú o doručenie písomných stanovísk nezávislých projektantov a po
doručení ich stanovísk sa starostovi obratom vyjadria emailom a následne starosta bude konať
v zmysle prijatého uznesenia č. 48/08/2020.
OZ prijalo uznesenie č. 05/03/2021
K bodu 5.
Správa z finančnej kontroly pri vybraných finančných operáciách obce
Betlanovce v roku 2020
Starosta požiadal p. kontrolórku, aby sa k danému bodu vyjadrila. Hlavná kontrolórka
uviedla, že poslanci mali správu v materiáloch a odpovie im na prípadné otázky. Poslanci OZ
nemali k tomuto bodu otázky.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Lörinc, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 06/03/2021
K bodu 6.
Správa z kontroly plnenia uznesení OZ 2020 v Betlanovciach za rok 2020
Starosta požiadal p. kontrolórku, aby sa k danému bodu vyjadrila. Hlavná kontrolórka
uviedla, že poslanci mali správu v materiáloch a odpovie im na prípadné otázky. Poslanci OZ
nemali k tomuto bodu otázky.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Lörinc, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 07/03/2021
K bodu7.
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Betlanovce za rok
2020
Starosta požiadal p. kontrolórku, aby sa k danému bodu vyjadrila. Hlavná kontrolórka
uviedla, že správa je za predchádzajúci rok a sú v nej zahrnuté kontroly, ktoré vykonávala v
roku 2020. Uviedla, že za rok 2020 nestihla z dôvodu pandemickej situácie dokončiť kontrolu
o verejnom obstarávaní, nakoľko na obecný úrad nemohla z dôvodu obmedzení často chodiť
a agenda verejného obstarávania je rozsiahla, ktorá sa nedá inou formou skontrolovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Lörinc, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 08/03/2021

K bodu 8. Rozpočtové opatrenie č. 14 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému
opatreniu
Starosta informoval, že k tomuto bodu rokovania boli poslancom doručené podklady, a to
Rozpočtové opatrenie a stanovisko HK k RO.
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 999,00 € na strane príjmov aj výdavkov
z dôvodu nákupu vonkajších lavičiek. Presný popis finančných operácií je uvedený
v tabuľkovej časti rozpočtového opatrenia. Starosta požiadam pani kontrolórku, aby zaujala
stanovisko k rozpočtovému opatreniu. HK uviedla, že toto rozpočtové opatrenie je plne
v kompetencii starostu a OZ ho berie na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Lörinc, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 09/03/2021

K bodu 9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2021 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach, na správu budovy
MŠ a na záujmovú činnosť detí vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom na území obce
Betlanovce.
Návrh VZN bol v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v stanovenej
lehote najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Návrh VZN nebol do dňa
konania zasadnutia OZ pripomienkovaný. K tomuto bodu boli poslancom OZ zaslané
podklady.
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. 1 /2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Betlanovciach, na správu budovy MŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Betlanovce 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 (Lörinc, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 10. Schválenie zmeny už zverejneného Návrhu rozpočtu Obce Betlanovce na
rok 2021, 2022, 2023
Starosta informoval, že k tomuto bodu rokovania boli poslancom OZ doručené podklady.
Navrhované zmeny 1.- 10. sa týkajú hlavne navýšenia rozpočtu r.2021 o cudzie prostriedky
na základe v súčasnosti známych skutočností, ktoré sú účelovo viazané a musia byť použité
v súlade s ich účelom a riadne vyúčtované.
V zmena č.11 ide o navýšenie príjmov z dôvodu zaplateného nedoplatku za rok 2020 na dani
z nehnuteľností až v roku 2021, ktoré navrhujeme použiť na zabezpečenie verejného
obstarávania k projektu ČOV a kanalizácia Betlanovce v sume 6.600,- € a na tvorbu web
stránky v sume 1.000,- €.
Presný popis navrhovaných zmien je uvedený v tabuľkovej časti.
K bodu 11. Návrh rozpočtu Obce Betlanovce na rok 2021, 2022, 2023 a stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu.
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.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Lörinc, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 10/03/2021
K bodu č 12 Rokovací poriadok komisie verejného záujmu
Starosta požiadal predsedu komisie, aby k tomuto bodu zaujal stanovisko a požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Lörinc, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 11/03/2021
K bodu č. 13. Interpelácie poslancov.
Starosta uviedol, že poslanec S. Lörinc požiadal pred zasadnutím OZ konaného dňa
14.12.2020 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 dňa 14.12.2020, tieto podklady mu starosta odovzdal na dnešnom
zasadnutí OZ.
K bodu č. 14 Rôzne
V bode rôzne OZ prijalo uznesenie č. 12/03/2021, kde schválili poslanci termín najbližšieho
zasadnutia OZ na 06.04.2021.
Starosta informoval, že bol za ním zástupca spoločnosti CBS a predstavil mu ponuku na
prezentáciu obce v knihe Spiš z neba, kde by boli letecké zábery obce a text o obci.
Polstranová edícia pri odbere 20 kníh by stála 330 eur. Opýtal sa poslancov, či by s tým
súhlasili. P. Lörinc a p. Lutter boli za, Mgr. Hodák proti a Ing. Kremnická sa nevedela
rozhodnúť, asi nie.
Starosta informoval, že jednal s projektantami ohľadom vypracovania projektu na chodníky
v obci a na vybudovanie verejných priestranstiev oproti kostolu, umiestnenie lavičiek a zálivu
pre autobusovú zastávku v časti oproti kostolu až po most pri rieke Hornád. Projekt by bol
rozdelený na viacero častí a tým pádom by sa dal použiť po častiach v závislosti od
vyhlásených dotačných výziev. Jedna časť chodníka by viedla od kostola na dolnú časť
a napájala by sa na existujúci chodník, druhá časť by bola od kostola smerom k obecnému
úradu a do hornej časti obce a tretia časť by bola od hlavnej cesty k mostu pri rieke Hornád
s vybudovaním zálivu na autobusovú zastávku, umiestnením lavičiek, výsadbou zelene
a mostíkom prepojeným na zadnú časť areálu kultúrneho domu, a tým by vznikol verejný
priestor na oddychovú zónu.
Opýtal sa poslancov, či by súhlasili s vypracovaním takéhoto projektu. P. Lörinc a p. Lutter
sa nevyjadrili jednoznačne, Mgr. Hodák nesúhlasil s vybudovaním chodníka od hlavnej cesty
po most k Hornádu z dôvodu, že v tej časti je široká cesta, súhlasil iba s vybudovaním
chodníka od kostola k obecnému úradu, od kostola k obchodu a zálivu pre autobusovú
zastávku. Ing. Kremnická by chcela vidieť vizualizáciu, navrhovala vybudovať chodník od p.
Dudrákovej po obchod, keďže občania prirodzene chodia do obchodu po tejto strane. Starosta
odpovedal, že chodník na tej strane bude obtiažne vybudovať, lebo v tej časti sa nachádza
v rigoloch viacero káblov.
Starosta informoval o udelení pokuty zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia Košice vo
výške 1300 eur za porušenie zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Ďalej uviedol, že každá pokuta by mala byť zosobnená a keďže obecné zastupiteľstvo na
zasadnutí OZ dňa 11.8.2020 neschválilo nové VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce a tým vznikli prieťahy pri prijatí
nového VZN, ktoré by bolo v súlade so zákonom, bolo by namieste, aby sa pokuta rozrátala
medzi poslancov OZ. Nato hlavná kontrolórka uviedla, že za pokutu nemôže ani starosta, ani
terajšie obecné zastupiteľstvo, nakoľko chyba sa stala v minulosti. Navrhla, aby OZ prijalo
opatrenie, kde by sa uviedol dôvod, prečo pokuta nebola zosobnená nikomu a aby sa to
opatrenie následne založilo do spisu. Mgr. Hodák povedal, že starosta oboznámil poslancov
s vykonanou kontrolou z Inšpekcie životného prostredia až, keď neschválili VZN č. 6/2020
a to dňa 11.8.2020.
Starosta uviedol, že toto tvrdenie je klamlivé a zavádzajúce a že už na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 12.5.2020 v bode rôznom oznámil poslancom, že vo februári bola
vykonaná kontrola zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, kde boli zistené pochybenia
z dôvodu neupravenia spätného zberu pneumatík vo VZN č. 4/2017 ako aj zmeny zákona
o odpadoch od 1.7.2020 bude potrebné prijať nové VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi. Následne sa opýtal poslancov, kto participoval na písaní listu– zhodnotenia činnosti

z januára 2021. Poslanci odpovedali, že všetci. Nato starosta vyzval poslancov, aby sa mu
všetci do 3 dní verejne ospravedlnili, nakoľko v liste uviedli zavádzajúce a klamlivé
informácie.
Ing. Kremnická oznámila, že občania sa jej pýtali, resp. pani D., kedy budú odvezené kopy
zeme - štrku z areálu kultúrneho domu aj z hľadiska nasledujúcej povodne. Starosta uviedol,
že tie kopy nemali vplyv na to, že pani D. vytápalo, ale k jej domu pretekala voda z dôvodu
toho, že voda sa valila z rigolov od kaštieľa a z hornej časti obce. Z dôvodu vysokej hladiny
Hornádu a uzavretia klapiek na vpustoch do Hornádu a naplnenia rigolov, voda pretekala
prirodzeným spádom cez cestu, pozdĺž domu p. D. a následne na Nemecké.
Na rokovaní prebehla diskusia ohľadom uznesení č. 65/10/2018 a č. 66/10/2018 zo dňa
25.10.2018, v ktorých obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemkov vo vlastníctve
obce, v k.ú. Betlanovce, presnejšie schválilo, že uvedený pozemok je pre obec nepotrebný,
schválilo podmienky zmluvy, na základe ktorej obec predáva pozemky v k. ú Betlanovce a
schválilo kúpnu cenu. Na základe uvedeného starosta oboznámil poslancov OZ, že uznesenie
v takom rozsahu, ako bolo prijaté OZ nie je vykonateľné z dôvodu, že uznesením nebol
schválený prevod majetku. Z toho dôvodu je potrebné zrušiť uvedené uznesenia a znova ich
schváliť v správnom znení. Starosta informoval poslancov o dôvodoch súčasného stavu
v tomto smere s tým, že právne nedostatky pri príjímaní uvedených uznesení budú odstránené
a OZ bude o tomto bode rozhodovať na najbližšom rokovaní OZ a následne bude prevod
vlastníctva realizovaný v súlade so zákonom o majetku obce.
Nakoľko už nikto nemal otázky k bodom programu starosta ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva, všetkým prítomným poďakoval za účasť a poprial pekný zvyšok dňa.
začiatok zasadnutia: 13.02 hod.
p. Lapšanská odišla: 15.05 hod.
koniec zasadnutia: 16.23 hod.
Zapísala: Miroslava Vargová
Overovatelia zápisnice: M. Lutter
S. Lörinc

