Uznesenie č. 36/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie

1. Určenie zapisovateľa z rokovania OZ – p. Miroslavu Vargovú
2. Určenie overovateľov zápisnice z rokovania OZ – Ing. Kremnickú a p. Lörinca
Ing. Zoltán Varga
starosta

V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 37/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a Rokovacieho poriadku OZ v Betlanovciach volí návrhovú komisiu
v zložení: p. Jarošová, p. Mrkvica, Mgr. Hodák
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Zoltán Varga
starosta

V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 38/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje:
program rokovania OZ tak ako bol zverejnený v pozvánke
Program:
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Rozpočtové opatrenie č.4 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
6. Rozpočtové opatrenie č.5 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
7. Rozpočtové opatrenie č.6 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
8. Rozpočtové opatrenie č.7 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
9. Návrh na zapojenie finančných prostriedkov Rezervného fondu do rozpočtu obce Rozpočtové opatrenie č.8 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
10. Rozpočtové opatrenie č.9 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
11. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
12. Správa z vykonanej kontroly - Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2020 obce Betlanovce
13. Správa z vykonanej kontroly - Evidencia a nakladanie s nehnuteľným majetkom obce
Betlanovce
14. VZN č. 2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Betlanovce
15. Žiadosť spoločnosti SYNOT TIP a.s. o udelenie súhlasu s prevádzkovaním kurzových
stávok v prevádzke Bar Betlanovce, Betlanovce 106
16. Zrušenie úveru a prijatie nového úveru
17. Schválenie odkúpenia pozemku parc.č. KNC 151 v prospech obce za účelom vytvorenia
rezervy pre rozšírenie MK 5
18. Žiadosť vlastníkov pozemkov parc.č. KNC 1228/36 -1228/67 o zriadenie vecného bremena
na časť pozemku parc.č. KNC 497 vo vlastníctve obce Betlanovce za účelom výstavby
miestnej komunikácie ku pripravovanej IBV
19. Žiadosť p. L.Ščukovej o zriadenie vecného bremena na právo prechodu a prejazdu cez
pozemok parc.č. KNC 406/33 vo vlastníctve obce Betlanovce
20. Interpelácie poslancov
21. Rôzne
21.1. Informácie o projektoch a podaných žiadostiach
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 39/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a Rokovacieho poriadku OZ v Betlanovciach
konštatuje splnenie uznesení č. 27/06/2021-30/06/2021, 32/06/2021-35/06/2021, 72/12/2020,
73/12/2020, 77/12/2020, 78/12/2020.
Uznesenia č. 31/06/2021, 17/04/2021, 19/04/2021, 20/04/2021, 25/04/2021, 49/11/2020,
41/08/2020 sú v plnení.
Uznesenie č. 05/03/2021 bolo zrušené uznesením č. 31/06/2021.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 40/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 4/2021 na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu na strane príjmov a výdavkov v celkovej výške 20 538,00 €, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu na rok 2021.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 41/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.06.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a § 14 ods. 2 písm. b) a c), zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 5/2021 na povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené
prekročenie a viazanie výdavkov v celkovej výške na strane príjmov vo výške 17 311,00 € a na
strane výdavkov podľa funkčnej klasifikácie vo výške 17 311,00 €.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 42/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a § 14 ods. 2 písm. b) a c), zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 6/2021-S na povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené
prekročenie a viazanie výdavkov v celkovej výške na strane príjmov vo výške 800,00 € a na
strane výdavkov podľa funkčnej klasifikácie vo výške 800,00 €.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 43/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 7/2021 na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu na strane výdavkov v celkovej výške 390,00 €, pričom sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky rozpočtu na rok 2021.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 44/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.
n. p.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu
- na prípravnú a projektovú dokumentáciu na kanalizáciu a ČOV v sume 4 025,00 eur,
- na výstavbu kanalizácie a ČOV v sume 44.000,00 eur,
- na vykonanie tlakových skúšok verejného vodovodu v lokalite Za Hornádom, spracovanie
dokumentácie k podaniu žiadosti v sume 4 975,00 eur,
- na nákup traktorovej kosačky v sume 4 000,00 eur,
- na výstavbu oplotenia cintorína v sume 20 000,00 eur
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 45/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a § 14 ods. 2 písm. d) a c), zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 8/2021 - povolené prekročenie a viazanie príjmových finančných
operácií – zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce na rok 2021 v celkovej výške
77.000,00 € a povolené prekročenie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie vo
výške 77.000,00 € .
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 46/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 9/2021 na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu na strane výdavkov v celkovej výške 8.165,00 €, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky rozpočtu na rok 2021.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 47/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021
B. poveruje hlavnú kontrolórku kontrolnou činnosťou
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta

V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 48/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a Rokovacieho poriadku OZ v Betlanovciach
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly - Inventarizácia majetku
a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 obce Betlanovce
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta

V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 49/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a Rokovacieho poriadku OZ v Betlanovciach
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly - Evidencia a nakladanie
s nehnuteľným majetkom obce Betlanovce
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta

V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 50/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a Rokovacieho poriadku OZ v Betlanovciach
udeľuje súhlas spoločnosti SYNOT TIP a.s. s prevádzkovaním kurzových stávok
v prevádzke Bar Betlanovce, Betlanovce 106.

Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 5 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Ing. Kremnická)
Ing. Zoltán Varga
starosta

V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 51/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
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) schvaľuje zámer na kúpu časti pozemku parc. CKN č. 151 - záhrada v k. ú. Betlanovce,
evidovaného na LV č. 366 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Jánovce, Jánovce
233, 059 13 vo výmere odčlenenej GP, ktorý bude vyhotovený pred kúpou pozemku. Pozemok
bude slúžiť ako rezerva k rozšíreniu miestnej komunikácie, resp. vybudovanie chodníka.
b) súhlasí, aby starosta konal vo veci možného odkúpenia uvedeného pozemku s vlastníkom
Hlasovanie:
Prítomní: 5 ( Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Zoltán Varga
starosta

V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 52/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 11 ods. 4 a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie žiadosť vlastníkov pozemkov parc. reg.C KN č. 1228/36-1228/67 zo dňa
27.7.2021 s majetkoprávnym vysporiadaním časti parcely reg. CKN č. 497
b) súhlasí s vypracovaním geometrického plánu na náklady žiadateľov za účelom zriadenia
vecného bremena za účelom majetkoprávneho vysporiadania časti parcely reg. CKN č. 497
za účelom výstavby miestnej komunikácie k pripravovanej IBV za podmienok:
- zameranie sa uskutoční za účasti vlastníka existujúcej dočasnej komunikácie a účasti zástupcu
obce Betlanovce – starostu alebo ním poverenej osoby, ktorým bude oznámený presný termín
zamerania najmenej 2 dni vopred,
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Zoltán Varga
starosta

V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Uznesenie č. 53/08/2021
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 11 ods. 4 a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie žiadosť Lucie Ščukovej, Betlanovce 153 o vydanie súhlasu s právom prechodu cez
pozemok parc. reg. C KN č. 406/33, k. ú. Betlanovce za účelom výstavby rodinného domu na
pozemkoch parc. reg. C KN č. 406/32 a parc. reg. C KN č. 406/34, všetko k. ú. Betlanovce;
b) vyhlasuje, že prechod a prejazd cez pozemok parc. reg. C KN č. 406/33, k. ú. Betlanovce je potrebné
vykonať formou zmluvy o zriadení vecného bremena s povahou „in rem“ za náhradu, obsahom,
ktorého bude právo prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez pozemok
parc. reg. C KN č. 406/33 v k. ú. Betlanovce, v rozsahu určenom geometrickým plánom, v prospech
každého vlastníka pozemkov parc. reg. C KN č. 406/32 a parc. reg. C KN č. 406/34, všetko k.ú
Betlanovce s tým, že:
o zriadení vecného bremena bude obecné zastupiteľstvo rozhodovať až po predložení potrebných
podkladov, a to:
- zameranie pozemku a vyhotovenie geometrického plánu za účelom zriadenia vecného bremena na
právo prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez pozemok parc. reg. C KN
č. 406/33 v prospech každého vlastníka pozemkov parc. reg. C KN č. 406/32 a parc. reg. C KN
č. 406/34, všetko k.ú Betlanovce, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve žiadateľa Lucie Ščukovej,
Betlanovce 153,
- rozsah vecného bremena v geometrickom pláne vyčleniť v dĺžke pozdĺž parcely reg. C KN č. 406/35
a šírke 4m od hranice pozemku parc. reg. C KN č. 406/35,
- zameranie pozemku geodetom vykonať v súlade so situačným nákresom, ktorý tvorí súčasť žiadosti;
zameranie sa uskutoční za účasti zástupcu obce Betlanovce – starostu alebo ním poverenej osoby,
ktorej bude oznámený presný termín zamerania najmenej 2 dni vopred,
- žiadateľ si podá žiadosť na zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. KNC 406/33 zastavaná
plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Betlanovce v rozsahu podľa vyhotoveného geometrického
plánu;
- náhrada za zriadenie vecného bremena bude určená uznesením obecného zastupiteľstva ktorým
obecné zastupiteľstvo schváli zriadenie vecného bremena po vypracovaní geometrického plánu a
podaní žiadosti zo strany vlastníka pozemkov parc. reg. C KN č. 406/32 a parc. reg. C KN č. 406/34,
všetko k. ú. Betlanovce;
- všetky náklady spojené s právom prechodu a prejazdu a zriadením vecného bremena znáša v plnej
výške žiadateľ, vrátane vyhotovenia geometrického plánu;
- geometrický plán na určenie rozsahu vecného bremena, úradne overený Okresným úradom Spišská
Nová Ves, katastrálny odbor spolu so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
žiadateľ doručí na Obecný úrad obce Betlanovce v dvoch vyhotoveniach najneskôr do 1.10. 2021.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

Prijatie VZN č. 2/2021
na rokovaní Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 18.08.2021
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. 2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín
na území obce Betlanovce
Pri hlasovaní bola splnená zákonom stanovená podmienka trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 23.8.2021

