Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 01.06.2021 o 16.00 hod. 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 6 poslanci (M. Jarošová, Ing. Kremnická, M.
Lutter, Mgr. Hodák, S. Lörinc, P. Mrkvica), preto zasadnutie obecného zastupiteľstva
vyhlasuje za uznášania schopné.
Podklady k zastupiteľstvu boli poslancom OZ doručené v elektronickej forme. Na otázku
starostu, či mali poslanci možnosť naštudovať si podklady k dnešnému zastupiteľstvu
odpovedali poslanci kladne.
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: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 27/06/2021

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení: M. Jarošová, Mgr. S. Hodák, P. Mrkvica.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 28/06/2021
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. Starosta informoval, že
program bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce a opýtal sa, či má niekto iný
návrh alebo doplňujúce body programu. Ing. Kremnická navrhla zrušiť bod: 11.1 Žiadosť p.
Šimčákovej k prenájmu areálu KD, pretože komunikovala s p. Šimčákovou a na základe tejto

komunikácie uviedla, že p. Šimčáková prenájom už nepotrebuje. Starosta uviedol, že nemá
o tejto skutočnosti vedomosť, keďže prenájom vonkajších priestorov areálu KD bolo iba
záložným riešením, ak by sa pandemická situácia zhoršila. Poslanci OZ nezrušili tento bod
a schválili program tak, ako bol zverejnený.
Program:
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Záverečný účet obce a stanovisko HK k ZÚ za rok 2020
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021-S a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
9. Žiadosť vlastníkov pozemkov parciel KN-C č.1228/36-1228/67
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne
11.1 Žiadosť p. Šimčákovej k prenájmu areálu KD
11.2.Informácia k projektu ČOV Betlanovce
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 29/06/2021.
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatuje splnenie
uznesení č. 13/04/2021 - 26/04/2021, ktoré boli z
predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.04.2021.
Uznesenia č. 13/04/2021-16/04/2021, 18/04/2021, 21/04/2021-24/4/2021, 26/4/2021 sú
splnené.
Uznesenia č. 17/4/2021, 19/04/2021, 20/4/2021, 25/4/2021, 05/03/2021, 72/12/2020,
73/12/2020, 77/12/2020, 78/12/2020, 49/11/2020, 41/08/2020 sú v plnení.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 30/06/2021.
Starosta informoval podrobne o uzneseniach, ktoré sú v plnení. HK odporučila, aby sa prijalo
uznesenie o ďalšom postupe ohľadom vodovodu v rómskej osade. Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie:

Uznesenie č. 31/06/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 01.06.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a Rokovacieho poriadku OZ v Betlanovciach
A) ruší Uznesenie č. 05/03/2021 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo
dňa 11.03.2021 podpísané 15.03.2021.
B) odporúča starostovi obce na základe Uznesenia č. 41/08/2020 vykonať tlakové skúšky na
existujúcom vodovodnom potrubí v rómskej osade a zároveň zapojiť sa do výzvy „Podpora
prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom
OPLZ-PO6-SC611-2020-1.“ Odplata za tlakové skúšky bude uhradená z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 5 (Jarošová, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Lörinc)
OZ prijalo uznesenie č. 31/06/2021.

K bodu 5. Záverečný účet obce a stanovisko HK k ZÚ za rok 2020
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. Stanovisko HK bolo
doručené poslancom ako súčasť podkladov k zastupiteľstvu.
Poslanci nemali pripomienky ku Stanovisku HK k Návrhu Záverečného účtu obce za rok
2020 ani k samotnému Záverečnému účtu obce za rok 2020 a tento schválili bez výhrad,
zároveň schválili navrhované usporiadanie výsledku hospodárenia obce za rok 2020 –
sumu 83 998,01 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 32/06/2021.
K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021-S a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Starosta informoval, že rozpočtové opatrenie bolo doručené poslancom OZ ako podklad
k rokovaniu aj 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 príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov vo
výške 828 € na strane príjmov aj výdavkov.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 33/06/2021.
K bodu7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Starosta informoval, že rozpočtové opatrenie bolo doručené poslancom OZ ako podklad
k rokovaniu aj 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 3500,00 € na strane príjmov a výdavkov.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 34/06/2021.
K bodu 8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 a stanovisko HK 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. 2 písm. a) Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Zásad
o hospodárení s finančnými prostriedkami obce v celkovej výške 2 647€ na strane príjmov aj
výdavkov. Jedná sa o presuny výdavkových položiek rozpočtu, ktoré neboli rozpočtované,
alebo sa počíta s ich prekročením.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ prijalo uznesenie č. 35/06/2021.
K bodu 9. Žiadosť vlastníkov pozemkov parciel KN-C č.1228/36-1228/67
Starosta informoval, že táto žiadosť bola adresovaná poslancom OZ. Žiadosť im bola po
doručení na obecný úrad odoslaná emailom aj s informáciou o tom, že projektová
dokumentácia je k nahladnutiu na obecnom úrad. Starosta uviedol, že nemá vedomosť o tom,

aby niektorý z poslancov bol na obecnom úrade za týmto účelom. Požiadal poslancov, aby sa
k tomuto bodu vyjadrili. Poslanci vyjadrili jednotlivo súhlas s touto žiadosťou. Starosta
vyzval poslancov, aby navrhli uznesenie. Poslanci sa obrátili na HK, aby im pomohla
s návrhom uznesenia. Nato HK uviedla, že nerozumie tejto žiadosti a nevie, aké uznesenie by
malo byť prijaté. Starosta vyzval Mgr. Hodáka, aby prečítal žiadosť. Uvedení vlastníci
v žiadosti žiadali obecné zastupiteľstvo o súhlas územným konaním, stavebným povolením,
realizáciou prístupovej komunikácie na časti obecnej parcely (cca 25 m2) KN-C parcely č.
497 o výmere 840 m2, druh pozemku –ostatná plocha, zapísaná na LV č. 1.
HK uviedla, že obecné zatupiteľstvo ani starosta nerozhodujú o súhlase alebo nesúhlase
s územným a stavebným konaním, pretože je to prenesený výkon štátnej správy. Navrhla
späťvzatie tejto žiadosti a informovanie sa na stavebnom úrade u p. Mazurovej, čo im treba
k územnému konaniu. Starosta poukázal na skutočnosť, že na uvedenú parcelu je uzatvorená
nájomná zmluva so spoločnosťou AKRON a.s. Na základe tejto nájomnej zmluvy spoločnosť
AKRON a.s. má vybudovanú cestu k stavbe maštaľ. HK navrhla, aby starosta zvolal pracovné
stretnutie za účasti právneho zástupcu, pracovníčky stavebného úradu, zástupcu spoločnosti
AKRON a.s. a poslancov OZ.
K bodu 10. Interpelácie poslancov
K tomuto bodu neboli otázky na starostu alebo HK obce.
K bodu 11. Rôzne
K bodu č. 11.1 Žiadosť p. Šimčákovej k prenájmu areálu KD
P. Šimčáková požiadala ústne p. starostu o prenájom vonkajších priestorov KD, ako aj
vnútorných priestorov na svadbu. To iba v prípade, ak by sa pandemická situácia zhoršila
a nemohli by mať svadbu vo vnútorných priestoroch nimi objednanej reštaurácie. Poslanci OZ
jednohlasne súhlasili s uvedenou variantou nájmu.
K bodu č. 11.2. Informácia k projektu ČOV Betlanovce
Starosta uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ informoval poslancov OZ
o schválení finančných prostriedkov z Kohéznych fondov EÚ z rezortu MinŽP. Zároveň
uviedol, že sme boli vyzvaní k podpisu zmluvy a predloženiu dokumentácie z verejného
obstarávania, keďže verejné obstarávanie bolo v roku 2015 vyhlásené v súlade
s podmienkami výzvy, ale v decembri 2018 bolo zrušené. Verejné obstarávanie je potrebné
predložiť do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, zmluva nadobudla účinnosť dňa
10.04.2021. Vzhľadom k tomu, že v roku 2000 bol zrealizovaný proces VO na výber
zhotoviteľa stavby ČOV a kanalizácia Betlanovce, s ktorým máme k dnešnému dňu platnú
zmluvu, starosta vstúpil do jednania s dodávateľom o ukončení zmluvného vzťahu dohodou
s tým, že z pôvodnej zmluvy sa vyčlení časť vzťahujúca sa na výstavbu ČOV, čo dodávateľ
odmietol a trval na zmluvných podmienkach. V súčasnosti sa pripravujú podklady na začatie
nového verejného obstarávania na ČOV. Keďže projektová dokumentácia je chybná, je treba
ju zosúladiť a opraviť, čo vyžaduje určitý čas.
Starosta sa opýtal p. Jarošovej a p. Lörinca, či participovali na písaní listu Zhodnotenie rokov
2019-2020 z decembra 2020. Obaja uviedli, že áno.
Ohľadom rozhodnutia o udelení pokuty z Inšpekcie životného prostredia starosta požiadal
poslancov o predloženie stanoviska k zosobneniu pokuty. Poslanci takého stanovisko
nepredložili a uviedli, že ho nemajú.

Starosta obce oznámil OZ, že dnešným dňom ruší poverenie pre Ing. Slávku Kremnickú ako
zástupkyne starostu a poveril nového zástupcu starostu p. Petra Mrkvicu. Ako dôvod
odvolania zástupkyne uviedol, že od decembra 2019 nebola na obecnom úrade, nezaujímala
sa o chod, rozvoj a potreby obce.
Nakoľko nikto nemal otázky k bodom rokovania starosta ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva a všetkým prítomným poďakoval za účasť.

začiatok zasadnutia: 16.01 hod.
prestávka:
17.48 hod. – 17.54 hod.
koniec zasadnutia: 18.41 hod.
Zapísala: Miroslava Vargová
Overovatelia zápisnice: M. Lutter
S. Lörinc

