Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Belži dňa 13. decembra 2019
Začiatok: 18:08 hod.
Prítomní:
Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny (viď príloha)
podľa prezenčnej listiny (viď príloha)

Návrh programu riadneho zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie
overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Kontrola plnení uznesení.
4. Podnety občanov.
5. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí na r. 2019/2020.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Belža na prvý polrok r. 2020.
7. Odpis nedaňovej pohľadávky voči VVS, a. s. z roku 2016 v sume 1912,80 €,
prerokovanie odpisu daňových nedoplatkov a poplatkov za odpad za roky 2012-2016
8. Rozpočtová zmena č. 9-10/2019.
9. Komisie a ich program na r. 2020.
10. Stanovisko k rozpočtu obce kontrolóra obce.
11. Návrh rozpočtu na r. 2020 bez programovej štruktúry.
12. Návrh rozpočtu obce Belža na roky 2020-2022.
13. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Belža za
rok 2018
14. Návrh Všeobecné záväzného nariadenia č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnych daniach
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o službách poskytovaných obcou
a poplatkoch a za tieto služby
17. Odmeny poslancov.
18. Záver.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

4 hlasy (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
1 hlas (Igor Takáč)

K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice.
Zasadnutie OZ otvoril starosta Ing. Ondrej Pravda. Privítal poslancov a skonštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta informoval prítomných, že dňa 3.12. sa zástupca
starostu Igor Takáč ospravedlnil z rokovania OZ. Za zapisovateľa navrhol Mgr. JUDr. Máriu
Sedlákovú, PhD., za overovateľov Margitu Vargovčákovú a Martin Kopčík. Po prednesení
návrhu vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie návrhu. Poslanci
nemali pripomienky.
Overovatelia zápisnice:
Zapisovateľ:

Margita Vargovčáková, Martin Kopčík
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD.

K bodu č. 2
Schválenie zmeny návrhu programu riadneho zasadnutia
Starosta prečítal program. Starosta navrhol doplniť bod rokovania č. 5 – Rôzne a diskusia
a bod č. 19 – Súhlas s používaním súkromného osobného motorového vozidla pre potreby
obce. Následne vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie návrhu.
Poslanci mali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
program riadneho zasadnutia so zmenou:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie
overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Kontrola plnení uznesení.
4. Podnety občanov.
5. Rôzne a diskusia.
6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí na r. 2019/2020.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Belža na prvý polrok r. 2020.
8. Odpis nedaňovej pohľadávky voči VVS, a. s. z roku 2016 v sume 1912,80 €,
prerokovanie odpisu daňových nedoplatkov a poplatkov za odpad za roky 2012-2016
9. Rozpočtová zmena č. 9-10/2019.
10. Komisie a ich program na r. 2020.
11. Stanovisko k rozpočtu obce kontrolóra obce.
12. Návrh rozpočtu na r. 2020 bez programovej štruktúry.
13. Návrh rozpočtu obce Belža na roky 2020-2022.
14. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Belža za
rok 2018
15. Návrh Všeobecné záväzného nariadenia č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnych daniach
17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o službách poskytovaných obcou
a poplatkoch a za tieto služby
18. Odmeny poslancov.
19. Súhlas s používaním súkromného osobného motorového vozidla pre potreby obce.
20. Záver.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

4 hlasy (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD., Martin Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
1 hlas (Igor Takáč)

K bodu č. 3
Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval OZ o plnení uznesení. Prijaté uznesenia na predošlých zastupiteľstvách
a to:
Uzn č. 41 – Aktualizácia dokumentácie CO – čiastočne splnené – stále prebieha, Uzn. č. 50 –
Zmluva na prenájom futbalového ihriska – od stretnutia dňa 19.8. sa ešte vlastníci neozvali
s novým návrhom zmluvy – čiastočne splnené, Uzn. č. 89-90– program a schval. programu –
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splnené, Uzn. č. 91 – Návrh nájomnej zmluvy – nájomná zmluva s FM Group s.r.o.
podpísaná, zverejnená - splnené, Uzn. č. 92 – kontrola zmlúv podľa GDPR – v plnení, Uzn.
č. 93 – SPF pozemky – v plnení, Uzn. č. 94 - Príkaz na inventarizáciu vydaný – splnené, Uzn.
č. 95 – príspevok pre CVC Seňa započítaný v rozpočte na r. 2020 – splnené
K bodu č. 4
Podnety občanov
Starosta prítomným poslancom a verejnosti podal informácie k minulému OZ zo dňa
19.11.2019, na ktorom sa nezúčastnil z dôvodu PN, ale z ktorého vyplynulo viacero otázok,
na ktoré nenašiel v zápisnici odpovede.
 cesta pri cintoríne – sťažnosti na prašnosť, blato, zdravie vplyvom prachu – starosta
stav cesty konzultoval s dopravným inžinierom Kpt. Bc. Truhanom z OR PZ DI,
riešením by bolo osadenie dopravnej značky s rýchlosťou 30 km/h. do času
vybudovania bezprašnej cesty. Starosta informoval o projekte Čaňa-Haniska a dohode
(list na KSK, odbor dopravy, Ing. Bartková), zatiaľ nepodal žiadosť o osadenie
dopravnej značky, toho času je to v štádiu riešenia,
M. Sedláková – možnosť osadenia dopravnej značky so zníženou rýchlosťou zisťovala aj ona.
Nepredpokladá zlepšenie situácie, pretože dodržiavanie rýchlosti na ceste by nikto oficiálne
nezisťoval a nesankcionoval.
Starosta – Vaša cesta je takmer v najlepšom stave z celej obce.
M.Sedláková – to je žart?
Starosta - Práve preto, že máte štrkovú, zhutnenú cestu. Teraz je síce mierne zablatená,
pretože ešte je dobré počasie a stavajú sa hore domy. Najmä od nich sa blato vyváža na cestu.
Ale aj od domov, ktoré stavali ploty.
N. Petrová – áno, aj my sme tam mali kopu hliny. Ale ako máme cestu umyť, keď sú tam
kamene.
Starosta – tak ako dážď, tak aj voda môže zmyť špinu. Ale vaša cesta je vo výbornom stave,
takmer najlepšia v obci. Teraz po pripojovaní sa na vodovod majú ostatné ulice problémy,
pretože po výkopoch a zásypoch sa terény zhutňujú, vytvárajú koľaje a diery, kde sa zberá
voda a pri prejazde to znečisťuje okolie. Asfaltová cesta má maximálne do 3,5m. takže pri
prejazde oproti idúcich áut tie vytvárajú koľaje mimo cestu. U vás keď ste ukončili výkopy
a zásypy, nemáte okrem výstavby domov žiadne blato. Cesta je zhutnená prejazdom áut.
Nemáte žiadne diery, nestojí tam voda.
G. Vargovčáková – pri zasypávaní cesty treba sledovať cestné ventily na vodovod, konzultácia s technickým oddelením VVS, a.s., závod Košice, návrh riešenia pomocou
pátrača – subdodávateľská spoločnosť pre VVS, a.s., cestovné náklady 0,59eur/km +
56eur/hod.. Podľa informácii starosta navrhuje najprv zopakovať pokus pracovníka
OcÚ Belža na hľadanie, ak to bude neúspešné, tak potom na náklady obce uskutoční
identifikovanie miesta domových vodovodných ventilov a vyzve vlastníkov ventilov
o ich obetónovanie na ceste, aby sa situácia neopakovala.
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 8 občanov novej ulice žiadalo aby do rozpočtu 2020 boli vyčlenené peniaze na cestu –
starosta požiadal projektantku o predbežnú cenovú kalkuláciu nákladov na výstavbu
cesty s povrchom asfaltu. Ide približne o 159 tis. Eur. Cesta má tri časti o celkovej
dĺžke 335 m. Prvá časť má dĺžku 70m a šírku 6m (5,5m cesta obojstranná, 0,5m
zelený pás bez chodníka), druhá časť má dĺžku 230m a šírku 9,5m (6,5m cesta
obojstranná, 1,5m chodník, 1m odvodňovací žľab a 0,5m zelený pás) a tretia časť
dĺžke 35m (pani Šafránková – 3m nástup a 4 m záver – cesta 2,5m cesta, 1 m žľab)
s podmienkou, časť pozemku uvoľnia Bývalí urbarnici Kapolna Belža geometrickým
plánom na cestu a tá bude širšia. Zužovanie uličného koridoru môžu predpokladať
nižšie náklady. Obec by mala dať vypracovať štúdiu cesty – cca 1000 eur a predložiť
štúdiu na posúdenie dopravnej polícii. Následne môže obec vypracovať projekt na
cestu – cca 5000 eur na celý úsek 349m. Ďalšie kroky – územné konanie, stavebné
konanie (odhad kvôli lehotám a správoplatneniu r. 2021), realizácia a kolaudácia.
Navrhuje sledovať výzvy na cesty, aby obec nemusela zaplatiť celkové náklady.
Starosta uviedol, že cesta by mala byť vybudovaná až po pripojení sa domácností na
verejnú kanalizáciu a vodovod. Pretože teraz v obci, ak sa budú pripájať domy na
kanál, ktorý nie je vždy v zelenom páse mimo cesty, tak cesty budú rozkopané čo
zhorší situáciu všade.
 Diskusia ohľadom rigolov (vytápanie) – starosta uviedol, že tento problém sa
vyskytuje posledné roky kvôli intenzívnym dažďom, ktoré potrápili obec aj na tejto
ulici. Po dohode boli vykonané úpravy terénov, ktoré mali napomôcť odvodu vody
z územia. V minulých mesiacoch avizoval, že mala vyť vyhlásená výzva na rigoly, ale
tú nemôže obec zrealizovať, pretože použila všetky finančné prostriedky z r. 2019 (z
rozpočtu a z rezervného fondu) na spoluúčasti k veľkým projektom – kúrenie (cca
4800 eur), zatepľovanie (cca 11000 eur), výmena okien v sále KD a kuchyňa (cca
3500 eur) a dobiehajú výdavky zo zatepľovania, ktoré budeme financovať z rozpočtu
aj v r. 2020 približne v sume 8000 eur. Obec uprednostnila projekt Belža –
Kanalizácia, ktorý má spoluúčasť 5% t.j. 14000 eur na r. 2020.
 Kosenie buriny za cintorínom – starosta uviedol, že vo veci sa informoval na OU KS
odbor OŽP, odbor pozemkovo lesný. Obec v prvom pokuse kontaktovala vlastníkov
nehnuteľností aby si splnili povinnosti ohľadom kosenia a čistenia pozemkov,
následne po neúspešnom pokuse odstúpila spisy na OU KSZP. Zamestnanci odborov
po dohode s obcou vykonali kontroly na nehnuteľnostiach, urobili zápisy
a postupovali ďalej v zmysle nariadení, vyhlášok a zákona. Po kontrolách vo všetkých
prípadoch obec dosiahla kosenie pozemkov. Pretože je to zdĺhavý proces, obec vo
VZN č. 4/2016 schválila poplatok za kosenie v sume 0,03€/m2. Túto možnosť
využívajú niektorí vlastníci ako najrýchlejší spôsob riešenia vzniknutej situácie. Obec
podľa potreby stanovuje poradie kosenia.
N. Petrova – ale ja myslím kosenie cesty, majiteľ je obec. Tam čo je urbariát, tam je
neporiadok, tam upratoval pán Poláček zobral železo, ale nechal tam dvere od chladničky.
Lebo dvere chladničky nie je železo, tak ich tam nechal. Tie dvere svietia a ešte sú tam tie
kopy hliny.
Starosta – na cestu sme vysypali tri kopy štrku aby nám tam ľudia nechodili. Boli nasypané aj
z dôvodu zábrany proti vode, pretože voda z poľa vyplavovala cestu smerom na p. Gerdu.
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N. Petrova – ľudia chodia sypať vpredu, ale nie k nám. Tam kosil môj manžel asi na 1 m od
plota, pán Varga kosil celú cestu. Vy ste nekosili počas roka.
Starosta – kosili sme viac krát v roku. Musíme fotiť pred a po, aby sme vám mohli to ukázať.
Cestu neužívame, pretože na konci pozemku p. Vargu treba vybudovať oporný múr, aby sa
násyp nezvalil do záhrady p. Vargu. Kým nebude oporný múr, nemôžeme naviezť viac
materiálu a zlepšiť sklon cesty, ktorý teraz nevyhovuje nákladným vozom.
Následne starosta pokračoval v ďalších bodoch.
 Rýchlosť na ceste (autá, štvorkolky, motorky) – súvisí s prvým bodom
 Zistiť verejné osvetlenie na konci novej ulice – osvetlenie bolo prerokované
s majiteľkou RD ešte v r. 2018. Obec v tejto časti nemá stĺp na verejné osvetlenie,
preto starosta navrhol riešenie solárnej lampy umiestnenej v dvore RD. Takéto
riešenie bolo aj na inej ulici. Majitelia si to pochvaľujú. Informoval prítomných, že
súčasťou výstavby cesty firmou FM Group s.r.o. je aj výstavba verejného osvetlenia.
Prvé svietidlo je navrhnuté tak, aby dosvietilo k p. Šafránkovej na ceste. Ak nevyčká,
bude toto riešenie o jednu solárnu lampu drahšie.
 Ako bude developer riešiť cestu, bude aj po posledný dom smerom na pole? –
odkonzultované s konateľom FM Group s.r.o.. Podľa informácie nebude táto časť
cesty realizovaná developerom. Nie je to ani na projekte zakreslené. Obec upraví cestu
buď dočasným riešením a to zásypom frézovaným asfaltom alebo podľa stavebného
povolenia z projektu.
 Od cesty sa neustúpi – žiadosť zaradenia cesty do rozpočtu – starosta navrhol venovať
pozornosť rozpočtu.
Do rokovacej miestnosti vstúpil poslanec I.Takáč o 18:48 h.
N.Petrová – a kedy výhľadovo môže byť cesta. Takže nebudú frézovať cestu?
Starosta – informoval prítomných, že projekt opravy cesty v dĺžke 5 km Haniska – Čaňa nie je
aktuálny. Informoval, že obec sa už v minulých rokoch zaujímala o frézovaný asfalt. Starosta
zaslal žiadosť na SC KSK, že v prípade opráv ciest v okolí, má obec záujem o tento materiál
či už odplatne alebo bezodplatne. Toho času má informáciu, že oprava cesty bude len v obci
Čaňa po značku Čaňa. Od značky po kruhový objazd Haniska budú na ceste opravovať len
výtlky. Teda plán získať frézovaný asfalt na túto cestu nie je teraz aktuálny.
N.Petrová – takže kedy bude cesta?
Starosta – jar, leto alebo o týždeň? Podľa alternatívy cesty.
M.Sedláková – načo teraz v zime. Teraz to nemá zmysel. Na to treba slnko a teplo, aby sa
frézovaný asfalt roztopil a spojil.
T.Straka – teraz to nespojí, ale s penetračným nástrekom a za tepla a svetla ...
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Starosta – Rozprávali sme sa Tomáš, v Barci alebo Enviro? V akej cene? Budeme platiť za
dopravu aj za drvu?
T.Straka – Enviro nie je dobré, lebo tam sú už aj kúsky betónu, lepšie je čerstvý frézovaný
asfalt. Ale je o to veľký záujem. Zistím to. Pri frézovaní je to odpad, ale budeme platiť aj za
dopravu aj za drť.
N. Petrová – a mala by obec na takéto riešenie?
Starosta – áno, ak sa bavíme o investícii výstavby plnohodnotnej cesty, tak pri alternatíve
s frézovaným asfaltom ide o zlomok ceny, ale teraz sa bavíme veľmi orientačne. Dobrý nápad
bol, aby sa majitelia rodinných domov sa skladali na cestu.
T.Straka – 250€ za 25ton. Odhadom 250 ton. Ale to som len odhadol.
N. Petrová – a to bude stačiť?
Starosta – toto je len odhad. Je to lacnejšie riešenie, je to dobré riešenie a splní to bezprašnú
cestu.
N. Petrová – dobre, ak by sme súhlasili a ideme do toho, v lete má obec niekoho od koho by
ste to získali a bude to urobené dobre. Ako dlho budeme s týmto fungovať?
Starosta – To záleží od toho, ako to pôjde a aké výzvy budú vyhlásené. Napríklad, ak sa všetci
obyvatelia Vašej ulice prihlásia k rómskej komunite, splníme percento a už dnes sú výzvy na
vybudovanie cesty. Ak sa neprihlásite, výzva na cestu v tomto čase nie je žiadna. Je to
úsmevné, ale aj toto je riešenie. Hľadáme riešenia. Ale pre nemarginalizovanú časť
obyvateľstva výzva nie je žiadna.
N. Petrova – máte informácie, že bude nejaká výzva?
Starosta – cez ZMOS máme informáciu, že nebude žiadna výzva. Európska únia už
v minulých rokoch financovala cesty, tie sú už vybudované a výzvy nebudú. To je práve na
bremene developera, ktorý stavia tie domy.
N. Petrová – čo urobí obec preto, aby sa našli finančné prostriedky na našu cestu. Teraz ich
nemáme, budeme ich mať o tri roky keď do vtedy budeme mať provizórnu cestu?
Starosta – položím otázku inak, čo je pre Vás priorita v obci?
N. Petrová – cesta.
Starosta – Pre Vás. Toto je jedna časť obce.
N. Petrová – koľko je tam domov?
Starosta – 12 – hovoríte
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N.Petrová – keď som počítala dobre, tak je tam okolo 60 ľudí, to nie je malá časť ako vy
hovoríte.
Starosta – koľko je ľudí na trvalom bydlisku?
N. Petrová – neviem, toto som nezisťovala.
Starosta – vidíte, prídete z 21 storočia z Košíc, alebo z iných „destinácii“. Nechcem
znevažovať alebo zhadzovať obec, ale obec má aj iné problémy než len cestu v novej lokalite.
Máme v pláne dobudovanie kanalizácie, opravu kultúrneho domu a cesty. Obec opravila
Obecný úrad, teraz je zaťažená na 9 rokov so strechou. Keď obec splatí úver, môže zobrať
úver na cesty. Ale v celej obci na cesty.
M.Sedláková – pán starosta to nás uráža, keď hovoríte že to je naša cesta. To nie je obec? To
je obec! Tam sa nemali dávať stavebné povolenia. Teraz nechcem to pripisovať na vaše
tričko, ale nemali dávať stavebné povolenie na domy pokiaľ nerátali s občianskou
vybavenosťou a technickou vybavenosťou. Vy ste nám stavebné povolenie nedávali. Ale vy
ste už dali stavebné povolenie hore a ako p. Petrová hovorí, chodia aj po našej ceste. To sa aj
my môžeme pýtať, koľkí občania obce využívajú kuchyňu... a celú budovu, do ktorej sa toľko
investovalo.
M. Vargovčáková – veľa ľudí
M. Sedláková – kto sa pýtal ľudí, či chcú kompletne zariadenú kuchyňu?
M. Vargovčáková – ku tej kuchyni, len toľko poviem. Treba – netreba. Áno aj cestu treba, ale
kuchyňa je základ. Môže byť škôlka, škola a jedlo treba. Alebo čokoľvek iné. Ale ja som
povedala iba príklad a nechytajte ma za slová. Malé oslavy alebo čo.
T. Straka – kuchyňu treba. Nestálo nás to veľa, nebola to veľká investícia. Stálo to dosť, ale
v spoluúčasti obce.
Starosta – 3-4000 maximálne z vlastných zdrojov a 14-15000 eur z projektu.
M. Sedláková – developer má termín na dokončenie domov do 31.12.2019. Teraz už vieme,
že to nestihne lebo ešte musí postaviť 4 domy, podal žiadosť o predlženie lehoty? Máme
ošetrené, že keď nestihne lehotu môžeme ho sankcionovať za nedodržanie termínu? Mám
skúsenosti v stavebnej činnosti. Mal by mať zmluvu, v ktorej keď nedodržal termín, mal by
mať penále.
Starosta – FM Group s.r.o. má právne záväzné to čo je v stavebnom zákone napísané a aké
splnila spoločnosť podmienky. Môžu predlžovať lehoty na výstavbu či nás požiadajú alebo
nepožiadajú. Nemali by sme sa priečiť, ale podporiť ich aby stavali ďalej a dokončili aj cestu.
Ale my sa musíme snažiť, lebo každá minca má dve strany, aby sme my dokončili
kanalizáciu, pretože oni budú odďaľovať vybudovanie cesty, kým nemajú v zemi kanalizáciu.
Aby nemuseli kopať svoju novú cestu na dobudovanie kanalizácie. A dnes nemôžu
vybudovať kanalizáciu na ulici, pretože bez kolaudácie kanalizácie v obci a stavebného
povolenia na kanalizáciu sa to považuje za čiernu stavbu s pokutami.
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N.Petrova – a čo je s kanalizáciou?
Starosta – predbiehame, lebo máme informácie aj o kanalizácii, ale máte na to právo.
Kanalizácia na r. 2020 nebude aktuálna. Dôvodom je to, že sme nemali zabezpečený prechod
v intraviláne obce v pôvodnej trase, museli sme dať vypracovať novú dokumentáciu na
Zmenu projektovej dokumentácie pred dokončením na 570 m kanalizácie. Rovnako ako aj
vodovod. K spracovaniu žiadosti o Environmentálny fond na r. 2020 sme potrebovali
predložiť právoplatné stavebné povolenie obce. Do dnešného dňa neboli doručené všetky
potrebné súhlasy z povinných inštitúcii k žiadosti o stavebné povolenie. Z toho dôvodu
nestihneme predložiť v termíne dožiadania tieto doklady a vyradia našu obec zo žiadosti na r.
2020. Plánujeme na r. 2020 osloviť projektanta na to, aby našu dokumentáciu prekontroloval
a dopracoval do projektu aj Vašu ulicu ako aj ulicu u Sviatka, ak bude rozsudok na súde
a pripraví stavebné povolenie k žiadosti na r. 2021. Potom v r. 2022 plánujeme riešiť
kanalizáciu v obci. Výsledkom by mala byť úplná rekonštrukcia kanalizácie v obci. Z tohto
vyplýva úplne iná suma a z nej vyplýva 5% spoluúčasť. Otázkou ostáva či obec bude mať na
to peniaze, či získa úver od Environmentálneho fondu na celý projekt.
N. Petrová – A spustenie r. 2022?
Starosta – to hovoríme o ideálnom bezproblémovom priebehu nášho zamýšľaného plánu.
N. Petrová – dobre, tak ja mierim k tej našej ceste. Čo všetko bude predtým kým bude cesta.
A ešte sa chcem opýtať Vás pán Straka, koľko by stál ten betón, ako to vyzerá a či to nie je
lepšie ako tá drť.
T. Straka – záleží v akej šírke
Starosta – pri betóne by to mohlo byť približne ako pri asfalte, ale drť to sme úplne pri iných
číslach. Keď chceme riešiť uličný koridor celých 349 m od zastávky po p. Šafránkovú. Na to
je tá štúdia a ten projekt. Ako to posúdi polícia a čo bude riešením.
T. Straka – myslím si, že by cena za betón mohla byť nižšia. Ale treba urobiť aspoň 3-4
ponuky a nevyberať tú najdrahšiu firmu z Košíc.
Starosta – môžem ďalej pokračovať, aby sme prešli body Podnety občanov z 19.11. ďalej.
 Návrh sledovať rozpočet na .... rok, zistiť cenový návrh na cestu (nová ulica) – starosta
informoval prítomných, že každý občan má právo sa vyjadrovať k návrhu rozpočtu
a doručiť návrhy na zmenu rozpočtu, ktoré budú zapracované do rozpočtu. Ale
hlasovaním poslancov sa môžu a nemusia tieto návrhy premietnuť v rozpočte. Obec
môže schvaľovať rozpočet aj v r. 2020, ale v tom prípade sa obec dostane do
rozpočtového provizória t.z. že bude hospodáriť do schválenia nového rozpočtu 1/12
výdavkov predchádzajúceho roka t.j. r. 2019. Pretože dobiehajú výdavky zo
zatepľovania, túto možnosť neodporúča, aby obci neboli zasielané úroky z omeškania.
Návrhy boli vysvetlené v bodoch vyššie. Starosta navrhol, aby občan/občania oslovili
poslancov na spoluprácu, tí po dohode môžu nasmerovať rozvoj obce tam, kde to
občania smerujú.
N. Petrová – to hovoríte, že mám presviedčať poslancov na to, aby sme dosiahli cestu?
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Starosta – áno, toto je miesto, tu sú poslanci, ktorých môžete osloviť a prednášať vašu
predstavu o fungovaní obce, o jej smerovaní. Môžete argumentovať, dohodnúť stretnutia.
Chcel som od pani Sedlákovej aby mi napísala v čom chce konkrétne obci pomôcť, čo chce
pre obec urobiť. Chcem jej vtom pomôcť, budem súčinný. Aj pani Sedláková má priestor
zmeniť veci k lepšiemu, keď si myslí že starosta nerobí dobre a že sa stále vyhovára na pani
Prekopovú. Najprv hovorí, že nič za 5 rokov starosta neurobil s tou cestou a na strane druhej
povie, že jej stavebné povolenie on nedal.
N. Petrová – ale máte rozmýšľať ako odložiť peniaze na cestu. Už za 5 rokov ste mohli
odložiť. Máme pocit od začiatku, že sa o nás obec nestará, nikto nič nerieši.
Starosta – to myslíte vážne? Starosta so zástupcom M. Hančárom boli na ceste ešte v r. 20152016 v montérkach, bol tam aj pán E. Leško a rozširovali cestu na ulici. Fotografia zachytáva
prejazd iba pre jedno auto. Starosta osobne sedel na valci a valcoval cestu, vystriedali sa tam
rôzne stroje na úpravu cesty.
N. Petrová – ale tam si urobili hore svoje príjazdy, pán Roško a cesta nie je taká široká ani
teraz.
Starosta – práve týmto projektom budeme riešiť aj toto rozšírenie cesty. Pán Roško si
pomohol úpravou pozemku pred plotom do času a tento čas sa kráti. Ale to budeme riešiť
projektom. A ku staraniu sa. Staráme sa o vás celý čas. Ak si myslíte opak, treba prísť a pre
vec niečo urobiť. Oslovil som vás na poslanectvo. Chcel som aby ste sa angažovali. Nevyužili
ste to.
N. Petrová – Stále som sa pýtala na cestu, dva krát ročne.
I.Takáč – v čom by sme sa mali viac starať? Čo chcete okrem cesty?
N. Petrová – chceme cestu. A stále počúvam že nie sú peniaze. Každý rok odkedy tu bývame,
stále sa starostu pýtam čo bude s cestou.
Starosta – a stále vám odpovedám, že je to v štádiu riešenia.
I. Takáč – už sme minule o tom hovorili. Postavili ste domy na poli kde sa hospodárilo. Vtedy
keď predávali pozemky, ste sa mali zaujímať či budete mať aj cestu. Vtedy mala obec dať
podmienku, aby ten kto predáva pozemky urobil aj cestu.
M. Sedláková – nie sú v rozpočte finančné prostriedky na cestu. Ste povedali, že bude
v rozpočte, a prešla som ho s manželom a nikde nie je ani zmienka o ceste. Lebo vy ju
nechcete.
M. Vargovčáková – ak môžem, aj ja chcem cestu a súhlasím s tým, čo hovoríte, ale starosta sa
stará o celú obec. Nie je to sebecké, aby sme riešili len našu cestu? Obec je komunita
a starosta sa stará o celú komunitu. Tu nejde len o našu ulicu. Neobviňujme sa tu, nekydajme
na seba, skúsme hľadať, či v rozpočte sú financie a či vieme na cestu dať peniaze.
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M. Sedláková – som tu, aby som navrhla zmenu rozpočtu. Treba vytvoriť položku na cestu
a už teraz tam dať peniaze, ktoré sa nebudú môcť minúť na iné. Skonštatovala, že starosta
venuje už 120 minút zo zastupiteľstva bodu rokovania „Podnety občanov“ zo zasadnutia
19.11. Vyzvala starostu, aby dodržiaval program zasadnutia a rokoval o bodoch, ktoré boli
schválené.
Starosta ďalej už neinformoval prítomných o ďalších bodoch zo dňa 19.11. v bode rokovania
Podnety občanov a plynule prešiel na bod č. 5 – Rôzne a diskusia.
Nižšie uvedené body označené bodkou sú odpovede - pracovný materiál starostu z bodu
Podnety občanov zo dňa 19.11.
 Návrh zmeny – Podnety občanov dať ako 2 bod na zastupiteľstvách – starosta súhlasil
so zmenou, ale upozornil, že podľa Rokovacieho poriadku má zápisnica určenú
osnovu, ako a čo má obsahovať. Bod rokovania Podnety občanov môže byť aj na
začiatku rokovania, ale navrhuje zaradiť ho za bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení.
 Uverejnenie návrhu programu na verejnú stránku Belža! – starosta upozornil
pracovníčku OcÚ aby zverejňovala na webovú stránku aj obsah pozvánky, nie len
pozvánku na deň a čas. Už k dnešnému OZ je to takto zverejnené.
 Zistiť ako riešiť neudržiavané pozemky v obci (kosenie, čistenie) je možné pokutovať?
– Starosta informoval prítomných, že o tejto problematike informoval OZ dňa
15.10.2019 v bode Podnety občanov ako odpoveď poslankyni p. Sedlákovej. Prečítal
informáciu : – na školení sa radil ako na nekonanie týchto majiteľov pozemkov.
Právnik radil aby obec z vlastného podnetu vyzvala majiteľa na starostlivosť
o pozemok, prizvala si vyšší špecializovaný úrad na kontrolu, mohla by požiadať
o štátny stavebný dohľad v prípade stavu stavby – domu na pozemku. V prípade
pokuty, tá však ide do štátne rozpočtu, nie obci. Ak majiteľ nechce, občan (starosta)
nemôžeme vstúpiť na pozemok za účelom čistenia, pretože je to neoprávnené
vniknutie a nakladanie s cudzím majetkom. Radil sa preto, že jeho susedný pozemok
je takto rokmi zanedbaný, dom ohrozuje blízke okolie, zo strechy rastú náletové
dreviny a pod. Vyzval majiteľa, aby tento stav zlepšil, ale za 10 rokov sa to nezlepšilo.
Obec to stojí čas, ale výsledok sa nemusí dostaviť. Opäť vysvetlil postupy obce
v spolupráci s OU KS OŽP, výsledok z poslednej kontroly a ponuku obce ku koseniu
pozemkov v k.ú. Belža podľa VZN č. 4/2016.
 Otázka ohľadom cyklochodníka Seňa-Belža – v r. 2020 začne starosta fyzicky
navštevovať majiteľov nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú na plánovanej cyklotrase.
Predpokladané náklady na výstavbu sú v sume 18500 eur podľa projektu. Verejným
obstarávaním budú náklady reálnejšie. Bude o stave veci informovať na ďalších OZ.
 Sťažnosti na neprítomnosť starostu – starosta informoval prítomných, že podľa
rokovacieho poriadku v neprítomnosti starostu zvoláva a vedie OZ zástupca starostu,
čo sa 19.11. uskutočnilo. Pokiaľ OZ nezvolá zástupca, tak ho zvolá poverený
poslanec. Môžu ho zvolať aj občania s podmienkou 20% všetkých obyvateľov.
Starosta bol práceneschopný od 7.11.2019 do 30.11.2019. Uviedol, že ak by
poslankyňa pani Sedláková avizovala stretnutie občanov z novej ulice, získala by
informáciu o jeho neprítomnosti a zastupovaní. Do dnešného dňa ani raz neavizovala
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stretnutie. Pán Sulyok sa bol informovať ohľadom cesty a znečistenia. Z ostatnými
občanmi starosta bežne komunikuje. Kontrolór obce nemá povinnosť sa zúčastňovať
každého OZ. Dňa 18.11. sa ospravedlnil, že je chorý. Pretože starosta nevedel
o plánovanej návšteve občanov z novej ulice, nepovažoval za nutné oznamovať
poslancom o jeho PN-ke, pretože zástupca starostu prijal zastupovanie na OZ dňa
19.11.2019
 Odpoveď poslankyne Sedlákovej: ja som o účasti občanov novej ulice na zasadnutí
zastupiteľstva nevedela, ani som ho neorganizovala. Nesťažujem sa ani na
neprítomnosť starostu, ani na určený termín, len považujem za veľmi zvláštne, že to
bol jediný termín, ktorý bol určený, a nie dohodnutý, a práve vtedy prišli občania, hoci
takmer nikdy takmer nikto z obyvateľov obce sa zasadnutí nezúčastňuje.
Otázky a odpovede boli čiastočne zodpovedané. Z otázok a návrhov nevyplývajú žiadne
uznesenia.
K bodu č. 5
Rôzne a diskusia.
 Mikuláš – poďakovanie, príprava Vianočného koncertu na 20.12., Silvester,
 Príprava žiadosti o dotáciu na EF - kanalizácia, podané, dožiadanie z EF už 5.12.,
stavebné povolenie chýba, kanalizácia na r. 2020, návrh na dopracovanie
dokumentácie celej stokovej časti obce, podanie žiadosti o NFP pre obce do 2000
obyvateľov v r. 2020, dokumentácia nová? Preverenie stavu...
 Podaná žiadosť na POD 2020 - zastávka
 Školenie k MAS Hornád – Šírava, konečná suma na jeden projekt v sume 22000 eur,
z VO cca 26072,94 eur., dofinancovanie z rozpočtu obce.
 Odročené súdne pojednávanie Belža-S. , pribratie tretej strany do sporu – 2x r. T. a r.
V, termín 02/2020
 Sviatočné korčuľovanie – pevné termíny 30.12.2019 od 12:15 – 13:15, 3.1.2020 od
13:00-14:00. – sponzor (80€/ks – úspora 40€ pre iný termín)
 Plán na r. 2020 – aktivity, rozpočet obce
 Kamerový systém až v r. 2020 – termín dodania materiálu a realizácia v obci
 Pripravované rokovanie so Správou ciest, OR PZ DI a obcou ohľadom dopravnej
situácie pri zastávke rázcestie (dopravná nehoda r. Leškovej) a dopravnej situácie
parkovania áut medzi RD č. 43 a 41.
 Voľný pohyb psov, listy v r. 2020, povinné čipovanie psov - komunikácia
s veterinárom o postupe obce, kontrola v r. 2020, nahlásenie čísiel čipov psov na
území obce
 Prístupová cesta do obce okolo plynovodu – SC KSK, komunikácia s Moldavou,
telefonická konzultácia, stav súťaže na dendrológa pre SC KSK, polovica januára
stretnutie kvôli ceste do Belže.
 SPP distribúcia – eustream – vybudovanie havaríjneho prepoja na plynovom potrubí,
riešenie znečistenia cesty, zástupca I. Takáč a starosta, urgencie, sťažnosti občanov,
riešenie, ukončenie stavby, prebytok kameňa fr. 32-63mm, ponuka na zásyp cesty pri
plynovode, možno aj cesta pri starom cintoríne? Objem cca 150 ton.
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 Kronikárka obce – zatiaľ nepredložená žiadna pracovná verzia správy za r. 2019,
povinnosť schvaľovať text za r. 2019, prípadne za roky minulé. M. Sedláková.
M. Sedláková – ja nie som kronikárkou, ja som chcela pomôcť M. Vargovčákovej v jej
neprítomnosti, keď bola odcestovaná v zahraničí, pretože sa na rokovaní zastupiteľstva
vyjadrila, že v budúcnosti chce byť kronikárkou. Ja som nebola ani na školení, neprijala som
post kronikárky.
Starosta – v štatúte obce Vás poslanci voľbou určili za kronikárku. Post kronikárky ste prijali.
Ponúkam spoluprácu a to, že úradníčka Vám pripraví podklady, ktoré môžete zapracovať do
textácie. Navrhujem, aby ste pripravili materiál, ktorý by sme prerokovali na ďalšom OZ.
Sedláková – pripravím súhrn akcií obce v období piatich rokov, odkedy tu žijem.
Následne starosta ukončil tento bod rokovania. Otázky a odpovede boli zodpovedané.
Z otázok a návrhov nevyplývajú žiadne uznesenia
K bodu č. 6
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí na r. 2019/2020
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o doručenej žiadosti z Mesta Košice.
Informoval, že ide o dotáciu na rok 2019/2020 na ktoré budú podľa rozhodnutia OZ viazané
finančné prostriedky v rozpočte na rok 2020. Po prečítaní žiadostí vyzval prítomných
poslancov na doplnenie. Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
a) žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času, Orgovánová 5,
040 11 Košice na záujmové vzdelávanie dieťaťa na rok 2019/2020 v sume 20,00 EUR
(slovom: dvadsať eur a nula centov) na jedno dieťa na jeden rok. Celkom na päť detí.
b) žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času pri Základnej
škole Považská 12, 040 01 Košice na záujmové vzdelávanie dieťaťa na rok 2019/2020 v sume
20,00 EUR (slovom: dvadsať eur a nula centov) na jedno dieťa na jeden rok. Celkom na dve
deti.
c) žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času Staničiarik,
Staničná 13, 040 01 Košice na záujmové vzdelávanie dieťaťa na rok 2019/2020 v sume 20,00
EUR (slovom: dvadsať eur a nula centov) na jedno dieťa na jeden rok. Celkom na jedno
dieťa.
d) žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času pri Základnej
škole Drábova 3, 040 01 Košice na záujmové vzdelávanie dieťaťa na rok 2019/2020 v sume
20,00 EUR (slovom: dvadsať eur a nula centov) na jedno dieťa na jeden rok. Celkom na
jedno dieťa.
Hlasovanie:

za:

5 hlasov (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
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proti :
zdržal sa:
neprítomní:

Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík, Igor
Takáč)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 7
Plán kontrol kontrolóra obce Belža na I. polrok r. 2020.
Starosta informoval OZ a prítomných o pláne kontrol kontrolóra obce Belža na I. polrok
r. 2020. Odovzdal slovo kontrolórovi obce. Po informovaní prítomných kontrolór obce
odovzdal slovo starostovi obce. Následne vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie
a príp. doplnenie návrhu. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
plán kontrol kontrolóra obce Belža na I. polrok r. 2020.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík, Igor
Takáč)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 8
Odpis nedaňovej pohľadávky voči VVS, a. s. z roku 2016 v sume 1912,80 €,
prerokovanie odpisu daňových nedoplatkov a poplatkov za odpad za roky 2012-2016
Starosta informoval poslancov OZ a prítomnú verejnosť o stave pohľadávok z r. 2012-2016,
uviedol k nim informácie. Vysvetlil dôvod vzniku nedaňovej pohľadávky voči VVS, a.s.
z roku 2016. Následne vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie
návrhu. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
a) odpis nedaňovej pohľadávky voči VVS, a.s., závod Košice so sídlom Komenského 50, 042
48 Košice, IČO: 36 570 460 z roku 2016 v sume 1912,80 EUR,
b) odpis pohľadávky voči spoločnosti MELANGO s.r.o., so sídlom Popradská 66, 040 01
Košice, IČO: 36 852 902, ktorá bola zrušená 19.09.2015 v sume 13,00 EUR,
c) odpis pohľadávky voči spoločnosti LUMONT s.r.o., so sídlom Pekná 8359/1, 040 01
Košice, IČO: 36 195 324, vedenej exekúcie EX 51/2016 v sume 755,44 EUR,
d) odpis pohľadávky po Františkovi Takácsovi, Belža 15 z r. 2015-2016 v sume 32,00 EUR
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

4 hlasy (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Kopčík, Igor Takáč)
1 hlas (Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD.)
0 hlasov
0 hlasov
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K bodu č. 9
Rozpočtová zmena č. 9-10/2019.
Starosta informoval OZ a verejnosť o rozpočtovej zmene č. 9/2019 a 10/2019, ktoré vyplynuli
z čerpania rozpočtu obce. RZ č. 9/2019 upravuje jednotlivé položky rozpočtu do sumy 1000
eur uzn. č. 134/17 zo dňa 28.09.2017. RZ č. 10/2019 upravuje položky v príjmovej časti
bežného rozpočtu, ktoré boli vo vyššom plnení. Výdavky bežného rozpočtu a kapitálového
rozpočtu boli zmenené, ktoré aj vymenoval (v prílohe zápisnice). Vysvetlil dôvody. Následne
vyzval OZ na doplnenie. Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
a) berie na vedomie
rozpočtovú zmenu č. 9/2019 (v prílohe zápisnice)
b) súhlasí
s rozpočtovou zmenou č. 10/2019 (v prílohe zápisnice)
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík, Igor
Takáč)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 10
Komisie a ich program na r. 2020
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o Komisiách, ktorú sú zriadené v obci vo
volebnom období 2018-2022. Komisia pre ochranu verejného záujmu a Kultúrna komisia.
Starosta prítomným priblížil aktivity za r. 2019 – novoročný stolnotenisový turnaj, deň detí,
úcta k starším, Mikuláš, pripravovaný Vianočný koncert a Silvester. Následne informovala
o plánovaných termínoch podujatí na r. 2020.
Podujatia na r. 2020
1. Novoročný stolnotenisový turnaj 4.1.2020,
2. Deň detí 30.05.2020,
3. Deň obce Belža – 5.9.2020,
4. Úcta k starším - 17.10.2020,
5. Mikuláš – 5.12.2020,
6. Vianočný koncert – 19.12.2020,
7. Silvester – 31.12.2020,
Do rokovacej miestnosti vstúpil kontrolór obce o 19:50 h.
Podujatia na r. 2021:
1. Novoročný stolnotenisový turnaj – 9.1.2021.
Starosta – informoval prítomných o podujatiach, vysvetlil, že na otázku komu bolo treba
Kultúrny dom, kuchyňu a iné priestory uviedol, že bola na to výzva, množstvo práce urobili
svojpomocne, priestory slúžia všetkým občanom, ktorí navštevujú podujatia, ktoré obec
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organizuje. Deň Detí a Deň obce Belža sú podujatia, ktoré iba v čase nepriazne sú vo vnútri.
Ale i tak používajú rôzne priestory pre návštevníkov podujatia. Všetky ostatné sú vo vnútri.
V sále sa robia malé oslavy, kary a pod. Budovu už využíva viac občanov.
N. Petrová – rozumiem kam to smeruje
Starosta – výzva na cestu nebola, preto sme sa orientovali na výzvy, ktoré môžeme v obci
využiť na zveľadenie majetku. Keď nastúpil za starostu s poslancom I. Takáčom, keď chceli
niečo používať, museli si to najprv opraviť. Uviedol, že elektriku ešte čaká rekonštrukcia
a výhľadovo ešte toalety a murovanie schodiska. Potom už treba „len“ udržiavať budovu
v dobrej kondícii a obec sa môže zaoberať dobudovaním kanalizácie a opravou ciest po
pripojení. Požiadal, aby občania prehodnotili svoje pochybnosti o smerovaní obce, pretože
vidia len svoj problém, ako jediný.
Následne vyzval prítomných na doplnenie, prípadne zmeny a návrhy. Poslanci nemali ďalšie
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
súhlasí
1. Novoročný stolnotenisový turnaj 4.1.2020,
2. Deň detí 30.05.2020,
3. Deň obce Belža – 5.9.2020,
4. Úcta k starším - 17.10.2020,
5. Mikuláš – 5.12.2020,
6. Vianočný koncert – 19.12.2020,
7. Silvester – 31.12.2020,
Podujatia na r. 2021:
1. Novoročný stolnotenisový turnaj – 9.1.2021.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík, Igor
Takáč)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 11
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o stanovisku k návrhu rozpočtu obce Belža
a odovzdal slovo kontrolórovi obce Belža. Ten po prednesení stanoviska odovzdal slovo
starostovi obce. Po vypočutí stanoviska vyzval prítomných poslancov na doplnenie. Poslanci
nemali ďalšie pripomienky.
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Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
Stanovisko k návrhu rozpočtu kontrolóra obce Belža (príloha tejto zápisnice).
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík, Igor
Takáč)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 12
Návrh rozpočtu na r. 2020 bez programovej štruktúry.
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o návrhu rozpočtu na r. 2020 bez
programovej štruktúry. Predložil viac ročný rozpočet od r. 2017-2019, z ktorého vyplýva
predpokladané plnenie pre r. 2020. Následne vyzval prítomných na doplnenie, prípadne
zmeny a návrhy. Poslanci mali ďalšie pripomienky.
M. Sedláková – informovala sa u starostu na položky z rozpočtu, ktoré neboli zrozumiteľné
z textu. Následne navrhla doplniť do rozpočtu položku cestná komunikácia v sume 2000 eur.
Starosta – odpovedal poslankyni na položené otázky. Vysvetľoval plány v časti kapitálových
výdavkov. V kapitálových výdavkoch položka v sume 1500 eur je predpoklad, že obec sa
pokúsi získať finančné prostriedky z MF SR na úpravu okolia kultúrneho domu po
zatepľovaní. Následne vyzval prítomných na doplnenie návrhov, zmien, pripomienok.
M. Kopčík – navrhuje, aby položka nebola nulová, ale aby sa 2000 eur rozdelilo na polovicu.
1000 na cestu a 1000 na rekonštrukciu budovy.
Starosta – navrhol, aby poslanci osobitne schvaľovali návrhy na zmenu. Preto vyzval
prítomných poslancov na hlasovanie za návrh zmeny pani Sedlákovej - zmenu rozpočtu
s novou položkou rozpočtu – cestná komunikácia v sume 2000 eur, s tým, že položka
z pôvodného rozpočtu – Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu na sumu
0,0 eur.
Hlasovanie za návrh M. Sedlákovej - ZA: 2, PROTI: 3, ZDR.: 0, NEPr.:0.
Hlasovanie za návrh M. Kopčíka – ZA: 4, PROTI: 1, ZDR.: 0, NEPr.:0
M. Sedláková - V bode schvaľovania rozpočtu mala návrh ubrať z financií na niektoré
skrášľujúce činnosti a venovať peniaze základným a potrebným veciam: kanalizácii a
asfaltovým cestám na uliciach, po ktorých denne chodí nemálo ľudí a, samozrejme, nie
každý a nie vždy iba autami. Takýchto peňazí by v navrhovanom rozpočte mohlo byť až
7 000 eur, a to z položiek: oddychová zóna 3000 eur, námestíčko pri zastávke 500 eur,
obnova okolia ObÚ a KD 1500 eur a rekonštrukcia budovy ObÚ a KD 2000 eur. Napokon 4
poslanci odsúhlasili len 1000 eur z poslednej menovanej položky na cestu s tým, že sa to týka
len pár ľudí, a nie celej obce. Poslankyňa Sedláková oponovala, že každá ulica a miesto v
obci je vizitkou celej obce.
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Následne starosta vyzval poslancov na ďalšie doplnenie, pripomienkovanie a návrhy. Poslanci
nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
a) schvaľuje
vypracovanie rozpočtu na r. 2020 bez programovej štruktúry.
b) schvaľuje
rozpočet na r. 2020 so zmenou.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

4 hlasy (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Martin Kopčík, Igor Takáč)
1 hlas (Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD.)
0 hlasov
0 hlasov

Po hlasovaní opustili rokovaciu miestnosť Ing. T.Straka a Mgr. JUDr. M. Sedláková PhD.
o 20:30 h. Už na začiatku p. Sedláková a T. Straka upozornili prítomných poslancov
a starostu, že sa môžu na zastupiteľstve zdržať len do 20:30 h.
K bodu č. 13
Návrh rozpočtu na r. 2021 -2022
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o návrhu rozpočtu na r. 2021-2022.
Poslancov vyzval na doplnenie návrhov. Poslanci nemali ďalšie návrhy ani pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
Návrh rozpočtu na r. 2021-2022.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)

K bodu č. 14
Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Belža za
rok 2018
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o správe nezávislého auditora. Informoval
prítomných, že správu zaslal poslancom na štúdium. Správu následne prečítal. Vyzval
prítomných poslancov na doplnenie. Poslanci nemali ďalšie návrhy ani pripomienky.
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Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Belža za rok
2018.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)

K bodu č. 15
Návrh Všeobecné záväzného nariadenia č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Starosta informoval poslancov OZ a verejnosť o plnení rozpočtu na položke 637004 – odvoz
TKO, ktoré k 30.11.2019 je sume 7943,26 €. Spolu za r. 2019 to môže byť 8700 €. Obec má
vysúťaženú cenu za odpad na r. 2019-2020 v sume 9568,62 €. Starosta uviedol, že po
prepočte celkovej sumy na jedného občana poplatok predstavuje 23,05 EUR/os/rok. Pri
zvýšení poplatku z 17,00 EUR na 18,00 EUR obec bude dotovať na osobu 5,05 EUR. Z toho
vyplýva, že zvýšením poplatku obec i tak dotuje. Navrhovaným spôsobom na zaplatenie
nadspotreby občanov v jednotlivých prípadoch sa náklady priblížia výberu poplatku.
Najsprávnejším a zákonným spôsobom je prepočítať celkové náklady počtom obyvateľov
a vyrubiť poplatok v tejto sume, aby obec nedoplácala za občanov a mohla príjmy obce
využiť na iné plánované aktivity alebo projekty. Ide aj o disciplínu v separovaní. Starosta
uviedol, že on sám dáva vyvážať svoju nádobu raz mesačne, pretože separuje a vyhadzuje len
to, čo nevie vyseparovať. A to pritom zbiera aj odpad z cesty smerom na Seňu, kde sa tiež
nachádza odpad, ktorý nie je vždy vyseparovateľný. Pri takejto disciplíne by sa mohli znížiť
počty vývozu a tým zreálniť poplatky za TKO. Po prednesení návrhu a vysvetlení vyššie
uvedeného vyzval poslancov na doplnenie. Poslanci mali ďalšie pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)

K bodu č. 16
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnych daniach
Starosta informoval poslancov OZ a verejnosť o návrhu VZN č. 2/2020 o miestnych daniach.
Informoval prítomnú verejnosť o povinnosti majiteľov psov povinne označiť – začipovať
zviera najneskôr do 31.10.2019. V prípade novonarodených psov je to do veku 12 týždňov.
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Z tohto dôvodu sa v § 12 VZN č. 2/2020 ruší možnosť zníženia dane za psa v sume 50%, ak
daňovník zabezpečí trvalé označenie svojho psa tetovaním číselného kódu alebo pomocou
čipu. Návrhom je, aby majiteľ mohol mať zľavu z dane za podmienok, že pes je z útulku
(ktorý je automaticky kastrovaný) alebo že preukáže potvrdením od zverolekára, že pes/fena
je kastrovaná. Poplatok za psa navrhuje zvýšiť zo 7 na 8 eur. Následne vyzval poslancov na
doplnenie. Poslanci nemali ďalšie návrhy ani pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnych daniach.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)

K bodu č. 17
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o službách poskytovaných obcou
a poplatkoch a za tieto služby
Starosta informoval poslancov OZ a verejnosť o návrhu VZN č. 3/2020. uviedol, že VZN
bolo zverejnené od 28.11.2019 na webovom sídle a materiáli zasielala obec poslancom na
štúdium. Vyzval prítomných poslancov na doplnenie návrhu, pripomienky a pod. Poslanci
nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2020 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za
tieto služby.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)

K bodu č. 18
Odmeny poslancov
Starosta informoval poslancov OZ a verejnosť o odmenách poslancov, ktoré si môžu
navrhnúť ako mimoriadne odmeny za pomoc a prácu obci za rok 2019. Tieto odmeny sú
podľa osobných zásluh, tak ako je uvedené v Zásadách odmeňovania poslancov a dodatku č. 1
k týmto zásadám. Starosta uviedol, že poslanec nesmie mať uzatvorenú dohodu o vykonaní
práce s obcou, pretože by stratil mandát poslanca. Preto práce, ktoré vykonávali poslanci pre
obec sú bez nároku na odmenu. Poslanec I. Takáč – elektrikárske práce počas roka, príprava
kotolne na rekonštrukciu, dokončenie obecnej kuchyne, oddychová zóna, výrub stromov a
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adventný veniec a pomoc organizovaní pri kultúrnych podujatiach, M. Kopčík – sezónne
kosenie celej obce (4x), člen kultúrnej komisie, výmena okien v sále kultúrneho domu,
príprava kotolne na rekonštrukciu, oddychová zóna, výrub stromov a čistenie autobusovej
zastávky a pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí, M. Vargovčáková – tvorivé dielne už
3 rok, predsedníčka kultúrnej komisie, založenie speváckej skupiny Belžanka,
reprezentovanie obce v okolí na výstavách, spolupráca s Abovským centrom kultúry
a spolupráca pri organizovaní kultúrnych podujatí. Poslanci M. Sedláková a T. Straka sa
počas roka nezúčastňovali podujatí ani na spomínaných aktivitách obce. Následne vyzval
poslancov na doplnenie, prípadne zmenu návrhu tohto bodu rokovania. Poslanci mali ďalšie
pripomienky.
M. Vargovčáková – navrhujem dať odmenu aj pani Sedlákovej za jej prístup. Že sa snaží ľudí
angažovať do života obce a za kronikárstvo.
Starosta následne vyzval ostatných prítomných na doplnenie návrhov, zmien alebo
pripomienok. Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
podľa čl. 2 ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vyplatenie
mimoriadnej odmeny pre poslanca Igora Takáča vo výške 450,00 EUR brutto, Martinovi
Kopčíkovi vo výške 450,00 EUR brutto, Margite Vargovčákovej vo výške 450,00 EUR
brutto, Mgr. JUDr. Márii Sedlákovej, PhD. vo výške 100,00 EUR brutto.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)

K bodu č. 19
Súhlas s používaním súkromného osobného motorového vozidla pre potreby obce
Starosta informoval OZ a verejnosť o využívaní súkromného motorového vozidla na služobné
účely obce. Z dôvodu zvyšovania nákladov za opravy a bezpečnosti predal motorové vozidlo.
Uzn. č. 15/2015 zo dňa 23.4.2015 OZ schválilo používanie vozidla pre potreby obce. Obec
v r. 2014-2018 zaslala na MV SR spolu 5 žiadostí o získanie motorového vozidla pre potreby
obce. Tie neboli úspešné. Cestovné náhrady sa riadili podľa vyhlášky č. 283/2002 Zb. (§7
ods. 1, 5). Zároveň uviedol, že svoje vlastné osobné motorové vozidlo používa už od začiatku
výkonu svojej služby a rieši služobné povinnosti vyplývajúce z práce starostu. Priemerné
náklady na cestovné náhrady za rok 2019 sú v sume 90 EUR/mes. Po prečítaní návrhu vyzval
obecné zastupiteľstvo na doplnenie. Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
súhlasí
aby starosta Ing. Ondrej Pravda, používal vlastné osobné motorové vozidlo pri výkone svojej
funkcie, za náhrady podľa vyhlášky č. 283/2002 Zb. (§7 ods. 1, 5).
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Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)

K bodu č. 20
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie OZ ukončil
o 21:12 hod.

Zapísali: Mária Sedláková

....................................................
Zapisovateľka

a starosta obce od neprítomnosti zapisovateľky.
Overovatelia:
....................................................

........................................

....................................................

........................................
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Uznesenia
zo zasadnutia OZ obce Belža zo dňa 13. decembra 2019
(uzn. č. 96-111/2019)
Uznesenie č. 96/2019
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie
overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Kontrola plnení uznesení.
4. Podnety občanov.
5. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí na r. 2019/2020.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Belža na prvý polrok r. 2020.
7. Odpis nedaňovej pohľadávky voči VVS, a. s. z roku 2016 v sume 1912,80 €,
prerokovanie odpisu daňových nedoplatkov a poplatkov za odpad za roky 2012-2016
8. Rozpočtová zmena č. 9-10/2019.
9. Komisie a ich program na r. 2020.
10. Stanovisko k rozpočtu obce kontrolóra obce.
11. Návrh rozpočtu na r. 2020 bez programovej štruktúry.
12. Návrh rozpočtu obce Belža na roky 2020-2022.
13. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Belža za
rok 2018
14. Návrh Všeobecné záväzného nariadenia č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnych daniach
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o službách poskytovaných obcou
a poplatkoch a za tieto služby
17. Odmeny poslancov.
18. Záver.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

V Belži, 13.12.2019

4 hlasy (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
1 hlas (Igor Takáč)

v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta
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Uznesenie č. 97/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
program riadneho zasadnutia so zmenou:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie
overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Kontrola plnení uznesení.
4. Podnety občanov.
5. Rôzne a diskusia.
6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí na r. 2019/2020.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Belža na prvý polrok r. 2020.
8. Odpis nedaňovej pohľadávky voči VVS, a. s. z roku 2016 v sume 1912,80 €,
prerokovanie odpisu daňových nedoplatkov a poplatkov za odpad za roky 2012-2016
9. Rozpočtová zmena č. 9-10/2019.
10. Komisie a ich program na r. 2020.
11. Stanovisko k rozpočtu obce kontrolóra obce.
12. Návrh rozpočtu na r. 2020 bez programovej štruktúry.
13. Návrh rozpočtu obce Belža na roky 2020-2022.
14. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Belža za
rok 2018
15. Návrh Všeobecné záväzného nariadenia č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnych daniach
17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o službách poskytovaných obcou
a poplatkoch a za tieto služby
18. Odmeny poslancov.
19. Súhlas s používaním súkromného osobného motorového vozidla pre potreby obce.
20. Záver.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

V Belži, 13.12.2019

4 hlasy (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
1 hlas (Igor Takáč)
v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta
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Uznesenie č. 98/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
a) žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času, Orgovánová 5,
040 11 Košice na záujmové vzdelávanie dieťaťa na rok 2019/2020 v sume 20,00 EUR
(slovom: dvadsať eur a nula centov) na jedno dieťa na jeden rok. Celkom na päť detí.
b) žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času pri Základnej
škole Považská 12, 040 01 Košice na záujmové vzdelávanie dieťaťa na rok 2019/2020 v sume
20,00 EUR (slovom: dvadsať eur a nula centov) na jedno dieťa na jeden rok. Celkom na dve
deti.
c) žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času Staničiarik,
Staničná 13, 040 01 Košice na záujmové vzdelávanie dieťaťa na rok 2019/2020 v sume 20,00
EUR (slovom: dvadsať eur a nula centov) na jedno dieťa na jeden rok. Celkom na jedno
dieťa.
d) žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času pri Základnej
škole Drábova 3, 040 01 Košice na záujmové vzdelávanie dieťaťa na rok 2019/2020 v sume
20,00 EUR (slovom: dvadsať eur a nula centov) na jedno dieťa na jeden rok. Celkom na
jedno dieťa.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

V Belži, 13.12.2019

5 hlasov (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík, Igor
Takáč)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta
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Uznesenie č. 99/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrol kontrolóra obce Belža na I. polrok r. 2020.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

V Belži, 13.12.2019

5 hlasov (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík, Igor
Takáč)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie č. 100/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) odpis nedaňovej pohľadávky voči VVS, a.s., závod Košice so sídlom Komenského 50, 042
48 Košice, IČO: 36 570 460 z roku 2016 v sume 1912,80 EUR,
b) odpis pohľadávky voči spoločnosti MELANGO s.r.o., so sídlom Popradská 66, 040 01
Košice, IČO: 36 852 902, ktorá bola zrušená 19.09.2015 v sume 13,00 EUR,
c) odpis pohľadávky voči spoločnosti LUMONT s.r.o., so sídlom Pekná 8359/1, 040 01
Košice, IČO: 36 195 324, vedenej exekúcie EX 51/2016 v sume 755,44 EUR,
d) odpis pohľadávky po Františkovi Takácsovi, Belža 15 z r. 2015-2016 v sume 32,00 EUR
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

V Belži, 13.12.2019

4 hlasy (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Kopčík, Igor Takáč)
1 hlas (Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD.)
0 hlasov
0 hlasov

v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta
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Uznesenie č. 101/2019
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
rozpočtovú zmenu č. 9/2019 (v prílohe zápisnice)
b) súhlasí
s rozpočtovou zmenou č. 10/2019 (v prílohe zápisnice)
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík, Igor
Takáč)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

V Belži, 13.12.2019

v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie č. 102/2019
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
1. Novoročný stolnotenisový turnaj 4.1.2020,
2. Deň detí 30.05.2020,
3. Deň obce Belža – 5.9.2020,
4. Úcta k starším - 17.10.2020,
5. Mikuláš – 5.12.2020,
6. Vianočný koncert – 19.12.2020,
7. Silvester – 31.12.2020,
Podujatia na r. 2021:
1. Novoročný stolnotenisový turnaj – 9.1.2021.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

V Belži, 13.12.2019

5 hlasov (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík, Igor
Takáč)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta
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Uznesenie č. 103/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko k návrhu rozpočtu kontrolóra obce Belža (príloha tejto zápisnice).
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík, Igor
Takáč)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

V Belži, 13.12.2019

v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie č. 104/2019
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje
vypracovanie rozpočtu na r. 2020 bez programovej štruktúry.
b) schvaľuje
rozpočet na r. 2020 so zmenou.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

V Belži, 13.12.2019

4 hlasy (Margita Vargovčáková, Ing. Tomáš Straka,
Martin Kopčík, Igor Takáč)
1 hlas (Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD.)
0 hlasov
0 hlasov

v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta
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Uznesenie č. 105/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Návrh rozpočtu na r. 2021-2022.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

V Belži, 13.12.2019

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)

v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie č. 106/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Belža za rok
2018.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

V Belži, 13.12.2019

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)
v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta
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Uznesenie č. 107/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)

V Belži, 13.12.2019

v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie č. 108/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnych daniach.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

V Belži13.12.2019

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)

v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta
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Uznesenie č. 109/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2020 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za
tieto služby.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

V Belži, 13.12.2019

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)
v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie č. 110/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
podľa čl. 2 ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vyplatenie
mimoriadnej odmeny pre poslanca Igora Takáča vo výške 450,00 EUR brutto, Martinovi
Kopčíkovi vo výške 450,00 EUR brutto, Margite Vargovčákovej vo výške 450,00 EUR
brutto, Mgr. JUDr. Márii Sedlákovej, PhD. vo výške 100,00 EUR brutto.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

V Belži, 13.12.2019

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)

v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta
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Uznesenie č. 111/2019
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
aby starosta Ing. Ondrej Pravda, používal vlastné osobné motorové vozidlo pri výkone svojej
funkcie, za náhrady podľa vyhlášky č. 283/2002 Zb. (§7 ods. 1, 5).
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

V Belži, 13.12.2019

3 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč, Martin
Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
neprítomní: 2 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Mgr. JUDr.
Mária Sedláková, PhD.)

v.r.
Ing. Ondrej Pravda
starosta
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