Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 18.08.2021 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 6 poslanci (M. Jarošová, Ing. Kremnická, M.
Lutter, Mgr. Hodák, S. Lörinc, P. Mrkvica), preto zasadnutie obecného zastupiteľstva
vyhlasuje za uznášania schopné.
Podklady k rokovaniu zastupiteľstva 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
Ing. Kremnická, p. Lörinc.
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce berie na vedomie určenie zapisovateľky: M.
Vargovej a overovateľov zápisnice: Ing. Kremnickú, p. Lörinca.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 36/08/2021
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
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 37/08/2021.
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 v zákonom stanovenej lehote
a opýtal sa, či má niekto iný návrh alebo doplňujúce body programu. Nakoľko nikto nemal
doplňujúce body programu, poslanci OZ schválili program tak, ako bol zverejnený.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Rozpočtové opatrenie č.4 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Rozpočtové opatrenie č.5 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
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
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 38/08/2021.
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta 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
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 39/08/2021.

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č.4 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 a) 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. Rozpočtovým opatrením sa realizuje
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške 20.538,00 €
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 40/08/2021.
K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č.5 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 z
dôvodu účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a Európskeho
sociálneho fondu vo výške 17 311,00 € na strane príjmov aj výdavkov.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 41/08/2021.
K bodu7. Rozpočtové opatrenie č. 6 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 vo výške 800,00 € na strane príjmov a výdavkov.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 42/08/2021.

K bodu 8. Rozpočtové opatrenie č.7 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Starosta informoval, že rozpočtové opatrenie bolo doručené ako podklad k rokovaniu aj so
stanoviskom HK. V rozpočtovom opatrení ide o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 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 390,00 € na strane príjmov aj výdavkov z dôvodu
účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho
fondu.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 43/08/2021.
K bodu 9. Návrh na zapojenie finančných prostriedkov Rezervného fondu do rozpočtu
obce -Rozpočtové opatrenie č.8 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Starosta informoval, že podľa § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obec má povinnosť vytvárať rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom,
najmenej však vo výške 10 % z prebytku rozpočtu zisteného ako rozdiel medzi príjmami a
výdavkami rozpočtu po zúčtovaní a vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov,
ktoré sú poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu
Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu a ktoré je možné v súlade s osobitnými
predpismi použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Rezervný fond obec tvorí okrem prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok aj zo
zostatkov rezervného fondu z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatku príjmových
finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania a z
prostriedkov získaných z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po
zdanení. Podmienkou použitia prostriedkov rezervného fondu je ich zapojenie do rozpočtu
prostredníctvom príjmových finančných operácií. Zapojenie finančných prostriedkov do
rezervného fondu je kompetenciou OZ. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov
rezervného fondu tvorí súčasť RO č. 8.
Rozpočtové opatrenie bolo poslancom OZ doručené ako podklad k rokovaniu aj so
stanoviskom HK.
Rozpočtové opatrenie sa realizuje v súlade s § 14 ods. 2 písm. c) a d) 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 príjmových finančných operácií z titulu
zapojenia finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 77.000,00 € cez finančné
operácie a povolené prekročenie a viazanie kapitálových výdavkov spolu vo výške 77.000,00
€. K tomuto bodu budú prijaté 2 uznesenia.
Návrh prerozdelenia 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
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 44/08/2021, 45/08/2021
K bodu 10. Rozpočtové opatrenie č.9 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Starosta informoval, že rozpočtové opatrenie sa realizuje v súlade s § 14 ods. 2 písmenom a)
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.
Rozpočtovým opatrením sa realizuje presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu vo výške 8 165,00 € pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky rozpočtu. Presný popis finančných operácií je uvedený v tabuľkovej časti
rozpočtového opatrenia.
Otázky k tomuto bodu programu zo strany poslancov neboli a starosta dal hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 46/08/2021
K bodu 11. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Hlavná kontrolórka informovala OZ o pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. OZ tento
plán schválilo a zároveň poverilo hlavnú kontrolórku kontrolnou činnosťou.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Jarošová, Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 47/08/2021
K bodu 12. Správa z vykonanej kontroly - Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2020 obce Betlanovce
K tomuto bodu rokovania boli poslancom OZ doručené podklady.
Starosta požiadal pani kontrolórku, aby sa k danému bodu vyjadrila.

Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných poslancov s výsledkom vykonanej kontroly,
ktorej cieľom bola kontrola inventarizácie 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
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 48/08/2021
K bodu 13. Správa z vykonanej kontroly - Evidencia a nakladanie s nehnuteľným
majetkom obce Betlanovce
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných poslancov s výsledkom vykonanej kontroly,
ktorej cieľom bola kontrola evidencie 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
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 49/08/2021.
K bodu 14. VZN č. 2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Betlanovce
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. 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. 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
K bodu 15. Žiadosť spoločnosti SYNOT TIP a.s. o udelenie súhlasu s prevádzkovaním
kurzových stávok v prevádzke Bar Betlanovce, Betlanovce 106
Starosta informoval poslancov OZ, že na obecný úrad bola doručená žiadosť o udelenie
súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke Bar Betlanovce, Betlanovce 106.
Kvôli zabráneniu hazardu v našej obci bol vypracovaný Návrh VZN č. 2/2021 o zákaze
umiestnenia herní a kasín na území obce Betlanovce, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli,

CUET-e a webovej stránke obce v stanovenej lehote najmenej 15 dní pred rokovaním
obecného zastupiteľstva. Prijatím tohto VZN ale nemožno zabrániť prevádzkovaniu
kurzových stávok v prevádzke Bar Betlanovce, preto je potrebné obecným zastupiteľstvom
vyslovene udeliť súhlas alebo nesúhlas s prevádzkovaním kurzových stávok. Starosta
apeloval na poslancov, aby zvážili udelenie súhlasu, že treba brať ohľad na finančnú situáciu
občanov našej obce.
Starosta vyzval poslancov, aby vyjadrili svoj názor ohľadom súhlasu resp. nesúhlasu
s prevádzkovaním kurzových stávok. Ing. Kremnická sa zdržala odpovede, P. Mrkvica
súhlasil, S. Lörinc súhlasil, Mgr. Hodák súhlasil, M. Jarošová súhlasila, M. Lutter súhlasil,
čomu zodpovedá aj hlasovanie poslancov k tomuto bodu.
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)
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 50/08/2021
K bodu 16. Zrušenie úveru a prijatie nového úveru
Starosta uviedol, že ohľadom úveru boli dve pracovné stretnutia a opýtal sa p. Jarošovej ako
poslankyne z predchádzajúceho volebného obdobia, na účel prijatia úveru, ktorý bo prijatý
v roku 2018 vo výške 100 000 eur. P. Jarošová uviedla, že na verejné osvetlenie, cesty na
uliciach Klampiarska a Krátka a chodník. Starosta uviedol, že navrhuje zrušiť existujúci úver,
zaplatiť pokutu 5% za predčasné splatenie úveru a prijať nový úver 150.000 eur za
výhodnejších podmienok s nižšou úrokovou sadzbou.
Starosta sa opýtal poslancov, či sú za zrušenie existujúceho úveru a prijatie nového
výhodnejšieho. Ing. Kremnická nie je za prijatie nového úveru v maximálnej výške, nanajvýš
v takej výške, že sa splatí starý úver a plus na realizáciu uličiek. Starosta navrhuje zobrať úver
v maximálnej výške, pretože máme poschvaľované žiadosti ako je čistička odpadových vôd
a ďalšie projekty. P. Lutter – je za zrušenie úveru a prijatie nového úveru, p. Lörinc a p.
Mrkvica sú za zrušenie úveru, ale rozhodovanie o úvere chcú presunúť do ďalšieho
zastupiteľstva a Mgr. Hodák – sa nechcel vyjadriť a je za presunutie rozhodovania o úvere
na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva.
V priebehu diskusie k tomuto bodu bez ospravedlnenia opustila rokovanie poslankyňa p.
Jarošová, ktorá nesúhlasila s vyjadrením starostu o nevýhodných podmienkach prijatého
úveru v roku 2018.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 1(Mrkvica)
Proti: 0
Zdržali sa: 4 (Lörinc, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
K bodu 17. Schválenie odkúpenia pozemku parc.č. KNC 151 v prospech obce za účelom
vytvorenia rezervy pre rozšírenie MK 5
Starosta uviedol, že poslal žiadosť farnosti Jánovce o odkúpenie pozemku parcela č. 151
v k.ú. Betlanovce za účelom vytvorenia rezervy pre rozšírenie miestnej komunikácie č. 5

Klampiarska. Zároveň podal žiadosť do spoločnosti Slovak Telekom a.s. o zmenu realizácie
optického kábla a to zo vzduchu do zeme, aby sa zrušili stĺpy telekomunikačného vedenia.
Momentálne čakáme na vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom a.s. Poslanci OZ schválili
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 a odsúhlasili, 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
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 51/08/2021
K bodu 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
Starosta informoval, že na obecný úrad bola doručená žiadosť vlastníkov pozemkov parc.č.
1228/36 – 1228/67, ktorá bola adresovaná obecnému zastupiteľstvu. Žiadosť bola preto
odoslaná emailom poslancom OZ na vedomie. Poslanci OZ prijali uznesenie, kde zobrali 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 a súhlasia s vypracovaním
geometrického plánu na náklady žiadateľov za účelom zriadenia vecného bremena z dôvodu
majetkoprávneho vysporiadania časti parcely reg. CKN č. 497 pre potrebu výstavby miestnej
komunikácie k pripravovanej IBV.
Starosta mal podmienku a to, že 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
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 52/08/2021
K bodu 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
Starosta informoval, že na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Lucie Ščukovej. Poslanci OZ
zobrali 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 a určili, že rozsah vecného bremena v geometrickom pláne bude vyčlenený
v dĺžke pozdĺž parcely reg. C KN č. 406/35 a šírke 4m od hranice pozemku parc. reg. C KN
č. 406/35 a starosta si určil podmienku, že zameranie pozemku geodetom bude vykonané v
súlade so situačným nákresom, ktorý tvorí súčasť žiadosti a že sa zameranie uskutoční za
účasti zástupcu obce Betlanovce – starostu alebo ním poverenej osoby, ktorej bude oznámený

presný termín zamerania najmenej 2 dni vopred. Obecné zastupiteľstvo rozhodne o zriadení
vecného bremena v prospech žiadateľa až na základe vypracovaného geometrického plánu.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Lörinc, Mrkvica, Lutter, Mgr. Hodák, Ing. Kremnická)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 53/08/2021
K bodu 20. Interpelácie poslancov
Poslanci OZ nemali interpelácie.
K bodu 21. Rôzne
K bodu 20.1 Informácie o projektoch a podaných žiadostiach
Starosta informoval o podaných žiadostiach a projektoch.
V decembri 2020 boli podané na Environmentálny fond 3 žiadosti spracované externou
firmou:
Oblasť- ochrana a využívanie vôd, činnosť BK4c – čistenie odpadových vôd v ostatných
aglomeráciách do 2000 EQ, rozostavanosť do 60,00% , názov projektu ČOV a kanalizácia
Betlanovce.
Celkové náklady projektu 1 458 347,26 €, celkové náklady na ukončenie projektu 660 376,24
€, žiadaná dotácia 500 000€ - neschválená
Oblasť – Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu
odpadov, činnosť C5 – predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. V rámci tejto
žiadosti sme žiadali o NFP na zakúpenie 600 litrových domácich kompostérov v počte 450ks,
1 elektrického kompostéra, 2 ks drviča drevnej hmoty (nesený, ťahaný), 2 ks mulčovačov (
ramenný, priekopový).
Celkové náklady projektu 123 558 €, žiadaná dotácia 117 380 € - neschválená
Oblasť – Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu
odpadov, činnosť C1 – Triedený zber komunálneho odpadu, názov projektu Zabezpečenie
technickej infraštruktúry v obci Betlanovce z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu
komunálneho odpadu. V rámci tejto žiadosti sme žiadali o NFP na zakúpenie traktora
s čelným nakladačom a s vlečkou, kontajner s objemom 9m3.
Celkové náklady projektu 84 858 €, žiadaná dotácia 80 000€ - neschválená
Žiadosť z Nórskych fondov - názov projektu podpora sociálneho začlenenie a pozitívnych
zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v centre
sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce, kde sme žiadali NFP na Stavebné úpravy
Župného domu na Centrum sociálnych služieb, žiadaná dotácia 971 635 € v schvaľovacom
procese.
Žiadosť MAS Miloj Spiš názov projektu Revitalizácia parku pred Župným domom
Z našej strany podpísaná zmluva, čaká sa na jej spätné doručenie z PPA. Zazmluvnená cena
9172,61€ - poskytnutá dotácia 9172,61€.

Žiadosť MAS Miloj Spiš názov projektu Pódium pre kultúrne podujatia, doručené
rozhodnutie o schválení žiadosti, prebieha kontrola procesu VO. Zazmluvnená cena
26 789,48 €, poskytnutá dotácia 19 999,85 €.
Informácia k schválenej žiadosti ČOV a kanalizácia Betlanovce z Ministerstva životného
prostredia, s ktorým bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP - súčasťou zmluvných
podmienok je predloženie výsledku VO na schválenie do 10.9.2021. VO bolo vyhlásené dňa
30.6.2021 a ukončené dňa 10.8.2021 pričom boli predložené tri cenové ponuky a nateraz
prebieha kontrola splnenia podmienok účasti uchádzačov v rámci výzvy na predkladanie
ponúk. Zároveň sa pripravuje VO na stavebný dozor a dočasnú a stálu tabuľu, následne bude
VO predložené na kontrolu.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických staníc
- zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry - nemáme informácie z procesu
schvaľovania.
V rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov sme prijali dvoch
zamestnancov, ktorých mzda je refundovaná z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Obec sa zapojila do národného projektu POP II MŠ.
V rámci projektu NP Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií
súvisiacich s ochorením COVID 19 v obciach s prítomnosťou MRK sme zamestnali 2
zamestnancov, ktorých mzda je refundovaná z ministerstva vnútra.
Zároveň boli zakúpené osobné ochranné prostriedky a dezinfekcia, ktorá sa už distribuovala
občanom a bude sa ďalej distribuovať.
Grant COOP Jednota podané 3 žiadosti: neschválené
- Stojisko na kontajnery na triedený odpad
- Projekt športová výbava
- Projekt revitalizácia verejných priestranstiev
Nakoľko neboli otázky k bodom rokovania starosta ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva a všetkým prítomným poďakoval za účasť.
začiatok zasadnutia: 16.00 hod.
p. Lapšanská odišla: 17.00 hod.
p. Jarošová odišla: 17.33 hod.
koniec zasadnutia: 18.42 hod.
Zapísala: Miroslava Vargová
Overovatelia zápisnice: Ing. Kremnická
S. Lörinc

