Uznesenie č. 29/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.8.2020
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje program:
A. program rokovania OZ tak ako bol zverejnený v pozvánke
1. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Záverečný účet a stanovisko HK k ZÚ za rok 2019
6. Zakúpenie lavičiek na miestny cintorín
7. Rozpočtové opatrenie č. 5 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
8. Rozpočtové opatrenie č. 6 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
9. Rozpočtové opatrenie č. 7 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
10. Rozpočtové opatrenie č. 8 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín
Betlanovce
12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
13. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
14. Správa z kontroly – účtovné doklady február 2020
15. Správa z kontroly na úseku zverejňovania dokumentov a poskytovania informácií 2020
16. Vybudovanie verejného vodovodu v lokalite za Hornádom
17. Rekonštrukcia oplotenia na parc . č CKN 261/1 a CKN 261/2 od p. Frankoviča
18. Dobudovanie uličiek č.3 a č.5
19. Žiadosť p. Smika o zriadenie vecného bremena na parc. č. CKN 178 za účelom napojenia
inžinierskych sietí k novostavbe RD
20. Žiadosť p. Remiaša o zriadenie vecného bremena na parc. č. CKN 76/2 a CKN 373 za účelom
napojenia inžinierskych sietí k novostavbe RD
21. Žiadosť p. Bachledovej, p.Stančákovej, p.Marečákovej o odkúpenie časti pozemku parcely CKN
parc.č.177
22. Rôzne.
22.1 Interpelácie poslancov
22.2 Informácia k rekonštrukcii MŠ
22.3 Informácia o cene za rekonštrukciu oplotenia MŠ
22.4 Súťaž vo varení gulášu
22.5 Sprístupnenie detského ihriska v areáli MŠ verejnosti
B. doplnenie programu rokovania OZ:
a) doplnenie bodu programu o Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu

C. schvaľuje doplnený program rokovania OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Záverečný účet a stanovisko HK k ZÚ za rok 2019
Zakúpenie lavičiek na miestny cintorín
Rozpočtové opatrenie č. 5 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Rozpočtové opatrenie č. 6 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Rozpočtové opatrenie č. 7 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Rozpočtové opatrenie č. 8 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín
Betlanovce
12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
13. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
14. Správa z kontroly – účtovné doklady február 2020
15. Správa z kontroly na úseku zverejňovania dokumentov a poskytovania informácií 2020
16. Vybudovanie verejného vodovodu v lokalite za Hornádom
17. Rekonštrukcia oplotenia na parc . č CKN 261/1 a CKN 261/2 od p. Frankoviča
18. Dobudovanie uličiek č.3 a č.5
19. Žiadosť p. Smika o zriadenie vecného bremena na parc. č. CKN 178 za účelom napojenia
inžinierskych sietí k novostavbe RD
20. Žiadosť p. Remiaša o zriadenie vecného bremena na parc. č. CKN 76/2 a CKN 373 za účelom
napojenia inžinierskych sietí k novostavbe RD
21. Žiadosť p. Bachledovej, p.Stančákovej, p.Marečákovej o odkúpenie časti pozemku parcely
CKN parc.č.177
22. Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu
23. Rôzne.
23.1 Interpelácie poslancov
23.2 Informácia k rekonštrukcii MŠ
23.3 Informácia o cene za rekonštrukciu oplotenia MŠ
23.4 Súťaž vo varení gulášu
23.5 Sprístupnenie detského ihriska v areáli MŠ verejnosti
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lutter)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 30/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.8.2020
____________________________________________________________________
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. Miroslava Vargová
2. Určenie overovateľov zápisnice z rokovania OZ – p. Lutter, Mgr. Hodák

Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 31/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.8.2020
____________________________________________________________________
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, Ing. Kremnická, Mrkvica
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lutter, Jarošová)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 32/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.8.2020
____________________________________________________________________
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. 17/05/2020 - 27/05/2020, uznesenie č. 28/05/2020 zo
zasadnutia OZ dňa 12.5.2020 je v plnení.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lutter, Jarošová)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 33/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.08.2020
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 11 ods. 4 písm. b) § 12 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p.
1. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Betlanovce za
rok 2019.
2. schvaľuje Záverečný účet obce Betlanovce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
3. schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného
fondu vo výške 52.510,34 EUR.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lutter, Jarošová)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 34/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.08.2020
____________________________________________________________________
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. 5/2020 na presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu na strane výdavkov v celkovej výške 6 223,00 €, okrem bodu 4.
Presun z položky príspevok Charite na opatrovateľskú službu na položku materiál
cintorín z dôvodu nákupu a osadenia lavičiek na cintoríne , pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lutter, Jarošová)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 35/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.08.2020
____________________________________________________________________
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. 6/2020-S na povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov
a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v celkovej výške na strane príjmov vo
výške 673,00 € a na strane výdavkov podľa funkčnej klasifikácie vo výške 673,00 €.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Lutter, Jarošová)
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 36/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.08.2020
____________________________________________________________________
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. 7/2020 na povolené prekročenie a viazanie účelových bežných
príjmov a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v celkovej výške na strane
príjmov vo výške 12 169,00 € a na strane výdavkov podľa funkčnej klasifikácie vo výške 12
169,00 €.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 37/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.08.2020
____________________________________________________________________
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. 8/2020-S na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu na strane výdavkov v celkovej výške 987,00 €, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 38/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.08.2020
____________________________________________________________________
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 2020
B. poveruje hlavnú kontrolórku kontrolnou činnosťou
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta

V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 39/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.8.2020
____________________________________________________________________
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 – účtovné doklady február 2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 40/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.8.2020
____________________________________________________________________
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 na úseku zverejňovania
dokumentov a poskytovania informácií v roku 2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 41/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.8.2020
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
1. prípravu projektovej dokumentácie na vybudovanie nového vodovodu v rómskej osade
a všetky súvisiace úkony s prípravou verejného vodovodu s výdajným automatom k zapojeniu
sa do výzvy „Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych
komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.“
2. zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov v rozpočte obce na spolufinancovanie
realizovaného projektu „Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných
rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.“ vo výške rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytnutej dotácie, minimálne však 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 3 (Ing. Kremnická, Mrkvica, Jarošová)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Mgr. Hodák)
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 42/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.8.2020
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a Rokovacieho poriadku OZ v Betlanovciach
1. schvaľuje dobudovanie miestnych komunikácii na uliciach Klampiarska a Krátka podľa
vypracovanej projektovej dokumentácie z úveru vo výške vysúťaženej sumy vo verejnom
obstarávaní
2. odporúča starostovi obce
a) zaobstaranie rozpočtu k projektovej dokumentácii na miestne komunikácie na uliciach
Klampiarska a Krátka,
b) vykonanie prieskumu trhu za účelom zistenia predpokladanej ceny pre vybudovanie
miestnych komunikácii,
c) vykonanie verejného obstarávania dodávateľa na vybudovanie miestnych komunikácií,
v maximálnej výške prostriedkov v rozpočte určených na tento účel.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nepodpísané starostom obce

Ing. Zoltán Varga
starosta

Uznesenie č. 43/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.8.2020
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 11 ods. 4 a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. súhlasí

so zriadením vecného bremena na parcele CKN č. 178 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú.
Betlanovce vo vlastníctve obce Betlanovce k zriadeniu inžinierskych sietí
k
novostavbe rodinného domu na parc. CKN č.162/3 -zastavaná plocha a nádvorie za cenu
0,50 €/m2 – úhrada jednorázová na základe výmery určenej geometrickým plánom po
realizácii sietí pre Tomáša Smika, bytom Betlanovce 76, 053 15. Všetky náklady súvisiace
so zriadením vecného bremena znáša žiadateľ.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 44/08/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce zo dňa 11.8.2020
____________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Betlanovce podľa § 11 ods. 4 a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. súhlasí

so zriadením vecného bremena na parcele CKN č. 373 – zastavaná plocha a nádvorie , CKN
č. 75/2 - záhrada v k. ú. Betlanovce vo vlastníctve obce Betlanovce k zriadeniu inžinierskych
sietí k novostavbe rodinného domu na parc. CKN č.75/3 -zastavaná plocha a nádvorie za
cenu 0,50 €/m2 – úhrada jednorázová na základe výmery určenej geometrickým plánom po
realizácii sietí pre Richarda Remiaša, bytom Betlanovce 177, 053 15. Všetky náklady
súvisiace so zriadením vecného bremena znáša žiadateľ.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Zoltán Varga
starosta
V Betlanovciach podpísané dňa 13.8.2020
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. 5/2020 prevádzkový poriadok
pre pohrebisko - cintorín Betlanovce
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 0
Proti: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Zdržali sa: 0
Vzhľadom na hlasovanie tento návrh VZN nebol prijatý.
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
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ing. Kremnická, Mgr. Hodák, Mrkvica, Jarošová)
Za: 1 (Mrkvica)
Proti: 2 (Ing. Kremnická, Jarošová)
Zdržali sa: 1 (Mgr. Hodák)

Vzhľadom na hlasovanie tento návrh VZN nebol prijatý.

