Zápisnica
z riadneho zasadnutia OZ v Belži dňa 23. marca 2022)
Začiatok: 18:00 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 plnenia uznesení.
4. Rôzne.
5. Podnety občanov.
6. Žiadosti o zaradenie pozemkov do Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Belža
7. Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2021
8. Správa o kontrolnej činnosti v roku 2021
9. Rozpočtová zmena č. 1/2022.
10. Kultúrne podujatia na r. 2022
11. Komunitný plán sociálnych služieb obec Belža 2022-2026
12. Plán rozvoja obce Belža 2022-2026
13. Schválené projekty a zdražovanie
14. Aktuálne informácie k ceste na parc. KN C č. 439/2
15. Záver.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Igor Takáč, Martin Kopčík,
Margita
Vargovčáková, Ing. Tomaš Straka, Mária Sedláková)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice.
Zasadnutie OZ online otvoril starosta Ing. Ondrej Pravda. Privítal poslancov a skonštatoval,
že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poďakoval poslancom za ich účasť. Za zapisovateľa
navrhol Igora Takáča, za overovateľov M. Vargovčáková a Martina Kopčíka. Po prednesení
návrhu vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie návrhu. Poslanci
nemali pripomienky ani iné návrhy.
Overovatelia zápisnice:
Zapisovateľ:

M. Vargovčáková, Martin Kopčík
Igor Takáč

K bodu č. 2
Schválenie programu zasadnutia
Starosta prečítal program. Kontrolór obce požiadal o posun bodu č. 8 na skoršie poradie.
Dôvodom je ďalšie OZ v inej obci. Z dôvodu účasti žiadateľov o zaradenie pozemkov do ZaD
č. 1 starosta navrhuje bod č. 6 prerokovať za bodom č. 4 a ostatné body rokovania už
prerokovať bezo zmien. Následne vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp.
doplnenie návrhu zmeny programu rokovania. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.

Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
program zasadnutia so zmenou:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie overovateľov
zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Správa o kontrolnej činnosti v roku 2021
5. Žiadosti o zaradenie pozemkov do Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Belža
6. Rôzne.
7. Podnety občanov.
8. Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2021
9. Rozpočtová zmena č. 1/2022.
10. Kultúrne podujatia na r. 2022
11. Komunitný plán sociálnych služieb obec Belža 2022-2026
12. Plán rozvoja obce Belža 2022-2026
13. Schválené projekty a zdražovanie
14. Aktuálne informácie k ceste na parc. KN C č. 439/2
15. Záver.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Igor Takáč, Martin Kopčík, Margita
Vargovčáková, Ing. Tomaš Straka, Mária Sedláková)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

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 19.8.2019 sa ešte vlastníci
neozvali s novým návrhom zmluvy – čiastočne splnené, Uzn. č. 202– 206 boli zo 14.12.2021
splnené, Uzn. č. 207 – uhradené prostriedky CVČ na základe zmlúv o poukázaní
prostriedkov, Uzn. č. 208-210 – k rozpočtu zverejnené, splnené, Uzn. č. 211 – inventúra
vykonaná, ukončená, splnená, Uzn. č. 212 a) spoluúčasť na kanalizáciu zaplatená 01/2022
v sume 10657,77 EUR (zníženie o 85,92EUR) dôvodom je VO z nižšou sumou, Uzn. č. 212
b) Perší dub – viac v bode 13 – Schválené projekty a zdražovanie, Uzn. č. 213 – Aktuálne
informácie k ceste... – viac v bode 14, Uzn. č. 214 – odmeny poslancom – vyplatené vo
výplatnom termíne 01/2022.
K bodu č. 4
Správa o kontrolnej činnosti v roku 2021
Starosta informoval prítomných poslancov o vypracovanej Správe o kontrolnej činnosti
v roku 2021, ktorú vykonal kontrolór obce. Kontrolórovi odovzdal slovo, aby informoval
prítomných o svojich zisteniach a následne zodpovedal otázky poslancov. Kontrolór
zodpovedal otázky a odovzdal slovo starostovi obce. Ten následne vyzval poslancov na
doplnenie. Poslanci nemali pripomienky, preto dal hlasovať.
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Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti v roku 2021, ktorá je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Igor Takáč, Martin Kopčík,
Margita
Vargovčáková, Ing. Tomaš Straka, Mária Sedláková)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 5
Žiadosti o zaradenie pozemkov do Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Belža
Starosta informoval prítomných poslancov o doručených žiadostiach na zaradenie pozemkov
do návrhu ZaD č. 1 ÚP Belža. Žiadosť od D.N. zo dňa 9.3.2022 na parcelu KN E č.277/3,
k.ú. Belža – mimo zastavaného územia obce, v ochrannom pásme eustream, a.s.. Žiadosť od
T. P. na pozemky pri Grajciari – návrh riešenia lokality približne 100 RD. V rokovacej
miestnosti privítal starosta žiadateľov a otvoril diskusiu k návrhom. Po živej diskusii vyzval
obecné zastupiteľstvo na ďalšie doplnenie. Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
a) berie na vedomie
žiadosti zo dňa 9.3.2022 č. 84/2022 a zo dňa 23.3.2022 č. 106/2022 o zaradenie pozemkov do
pripravovaného návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Belža
b) súhlasí
so zaradením pozemkov do návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Belža zo
žiadosti zo dňa 9.3.2022 č. 84/2022 - parc. KN E č. 274/3, druh pozemku: Orná pôda
o výmere 3976 m2 evidovanej na LV č. 95 a zo žiadosti zo dňa 23.3.2022 č. 106/2022 - parc.
KN C č. 222/22, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 1286 m2, evidovaný na LV č. 629,
parc. KN C č. 222/23, druh pozemku: Orná pôda o výmere 12327 m2 na LV č. 629.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Igor Takáč, Martin Kopčík,
Margita
Vargovčáková, Ing. Tomaš Straka, Mária Sedláková)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 6
Rôzne a diskusia.
 SPP Nadácia – Športuj aj TY 2021 – článok do Abovského hlasníka,
 Nadácia SPP - Športuj aj TY 2022 – Futbal to je hra! (podpora do 3000 EUR/projekt)
 Kronikár obce – zatiaľ bez odozvy
 Doručenie balíčkov pre seniorov – aj jubilanti. Poďakovanie poslancovi M. Kopčíkovi
za pomoc pri doručení,
 Wifi pre teba – ponuka z mailu, žiadosť o spätnú väzbu, (hlasovanie
Za:
0
Proti: 5
Zdržal sa: 0
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 Cyklochodník – informácie o doručených odpovediach, telefonické dohovory,
príprava kúpnej zmluvy na podiely, podmienky SPF o projektovej dokumentácii,
 Nová cesta súkromná alebo obecná? – list zo dňa 22.2.2022 – E. C. a spol.
 Odovzdanie zvyšných antigénových testov na OU KS, KR
 Informácie o kapacite KD Belža, varení a možnostiach obce k utečencom z Ukrajiny
 Zber pneumatík na území obce – spolupráca so spol. ELTMA (475 ks)
 Plánované 2x VKK pred Veľkou nocou (plynovod, nový cintorín
 Výstavba kanalizácie – práce od 14.3.2022, predpokladaný termín do 14.4.2022 –
podľa počasia,
 Belžanskí priatelia – stretnutie 13.3.2022 – informácia (účasť!!!)
 Pracovné stretnutia ku kanalizácii – Kechnec, Seňa a Milhosť, OU KS ŽP spolupráca
s VaK Servis, s.r.o., príprava na kolaudáciu, aglomerácia Milhosť, podmienky správcu
ČOV na napojenie obce cez obec Seňa, účasť poslanec I. Takáč
 Ponuka ČSOB a Slovenskej sporiteľne k financovaniu projektov – viac v bode. č. 13
 Príprava elektroinštalácie na prízemí, murovanie dverí a oddelenie od garáže, úprava
stien omietkou, sťahovanie Ocú Belža na prízemie, označenie OcÚ Belža na fasáde
(vchod do klubu), dokončenie úpravy okolia - betónové kocky a pod.
 Obecná brigáda na opravu Pevnosti Belža po 29.4.2022 – vyhodnotenie projektu
Podaný projekt Spoločne pre región – U.S.Steel Košice (so zamestnancom J. H.),
dohoda Belžanskí priatelia, o.z.
 Dodaná konsolidačná tabuľka mObec – príprava rozhodnutí na dane, poplatky za
odpad, pes a podobne.
 Evidencia hrobových za rok 2021 - 66 novým zmlúv, od r. 2022 – 3 zmluvy, kontrola
podľa nového programu https://mobec.sk/belza#cintorin , nové hrobové miesta, výber
poplatkov
 Príprava materiálov k 790. výročiu obce, spolupráca s poslancami? (propagačný
materiál)
 Vývoj cien s energiami (plyn, elektrika) – prebieha súťaž na dodávateľov energii za
obce z RZ OKO – p. Rozkoš, predošlá súťaž neúspešná – nik sa do súťaže neprihlásil,
druhé opakovanie. Dnes cena okolo 300 EUR/MWh - pôvodná cena 45 EUR/MWh
 Munipolis.cz na zasielanie sms správ, hlasových správ, hlásenia rozhlasu bez nutnosti
osobnej prítomnosti na úrade a pod. – zaslaný materiál poslancom, zatiaľ plná
skúšobná verzia (14.3.-30.9.2022), možné využívať pre občanov ako apk. do mobilu,
registrácia s GDPR, výhody – nevýhody.
 Žiadosť o začatie obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - k.ú. Belža –
odpoveď. (zaevidovali žiadosť, ale OU KS do r. 2022 nenavrhlo našu obec na nové
mapovanie, Úrad kartografie a geodezie zaevidoval žiadosť, ale z dôvodu fin.prostr.
bude žiadosť zatiaľ iba evidovať!).
Z otázok a návrhov nevyplývajú žiadne uznesenia
K bodu č. 7
Podnety občanov
Podnety neboli občanmi interpelované. Z otázok a návrhov nevyplývajú žiadne
uznesenia.
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K bodu č. 8
Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2021
Starosta informoval prítomných poslancov o plnení rozpočtu v závere roka 2021. Poslancom
bol na štúdium zaslaný rozpočet. Starosta vysvetlil položky, o ktoré bol záujem. Následne
vyzval prítomných poslancov na doplnenie. Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2021, ktoré je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Igor Takáč, Martin Kopčík,
Margita
Vargovčáková, Ing. Tomaš Straka, Mária Sedláková)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 9
Rozpočtová zmena č. 1/2022
Starosta informoval prítomných poslancov o RZ č. 1/2022, ktorý sa týkala dotácie na REGOB
na príjmovej aj výdavkovej časti (materiál na REGOB). Starosta upozornil, že zaslaný
materiál (RZ) bola zmenená tesne pred OZ o sumu 41,76 EUR (Dotácia ŽP). Následne vyzval
obecné zastupiteľstvo na doplnenie. Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
rozpočtovú zmenu č. 1/2022, ktorá je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Igor Takáč, Martin Kopčík,
Margita
Vargovčáková, Ing. Tomaš Straka, Mária Sedláková)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 10
Kultúrne podujatia na r. 2022
Starosta informoval OZ a prítomných o plánovaných podujatiach na rok 2022. Dňa 18.3.2022
sa uskutočnilo zasadnutie KK, preto vyzval predsedníčku M. Vargovčákovú, aby prítomných
informovala o návrhoch podujatí a odovzdal jej slovo. Poslankyňa prečítala zoznam podujatí,
ktoré v r. 2022 navrhuje KK realizovať. 4.6. – Deň detí, spolupráca s o.z. Belžanskí priatelia,
termín Dňa obce na 4.9.2022. Z dôvodu doterajšej situácie okolo COVID-19 môže obec ešte
realizovať Úctu k starším, Mikuláš a Silvester. Nakoľko v mesiaci september 2022 sa majú
uskutočniť komunálne voľby, navrhuje schváliť predbežný zoznam podujatí do Dňa obce
a doporučiť ďalšiemu vedeniu obce zrealizovať plán akcií. Upozornila prítomných, že zvažuje
účasť v KK, preto schválenie programu je odporúčacie. Po zodpovedaní otázok poslancov
odovzdala slovo starostovi obce. Ten vyzval prítomných poslancov na doplnenie. Poslanci
nemali pripomienky.
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Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
kultúrne podujatia na rok 2022 nasledovne:
4.6.2022 – Deň detí
3.9.2022 – Deň obce
Úctu k starším (mesiac október podľa dohody)
10.12.2022 – Mikuláš
31.12.2022 - Silvester
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Igor Takáč, Martin Kopčík,
Margita
Vargovčáková, Ing. Tomaš Straka, Mária Sedláková)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 11
Komunitný plán sociálnych služieb obec Belža 2022-2026
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o dokumente KPSS obce Belža, ktorý bol
spracovaný na r. 2018-2022. Oslovil spracovateľa Ing. Vida na spracovanie novej
dokumentácie. Ten predložil CP, dotazník obce a vyhodnotenie za rok 2021. Suma za
vypracovanie je 95 EUR. Upozornil poslancov na doručený list zo zariadenia pre seniorov
s celoročným pobytom zo dňa 23.3.2022 a prečítal jeho obsah. Oslovil pracovníčku ZMOS-u
tá mu mailom doručila „Odporúčaný postup pre obce pri posudzovaní nároku občana na
dofinancovanie sociálnych služieb pobytového charakteru v zmysle zák. č. 484/2008 o soc.
službách“. Obec pripraví odpoveď. Priblížil problematiku vyplývajúcu z novely zákona
č. 484/2021 Z.z. o sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2022. Starosta následne vyzval
prítomných poslancov na doplnenie. Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Belža na roky 2022-2026.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Igor Takáč, Martin Kopčík,
Margita
Vargovčáková, Ing. Tomaš Straka, Mária Sedláková)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 12
Plán rozvoja obce Belža 2022-2026

Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o príprave PRO obce Belža. Upozornil
prítomných na pracovný mail, ktorý preposielal z mesta Košice – UMR, kde bola možnosť
prevziať dokument od mesta Košice so splnením podmienok. Navrhuje však, aby obec ostala
pri tomto dokumente, kde sa venuje svojmu územiu a svojim potrebám. Obec oslovil
spracovateľa – SLOVEDU, o.z., Jesenná 6, Košice, IČO: 42247438, ktoré spracovalo pre
obec základný dokument. Dokument je strednodobý na 6-8 rokov a je dôležitý pri žiadostiach
o NFP, dotáciách a grantoch. Z dôvodu meniacich sa stratégií a vízií SR do roku 2030, Akčný
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plán a inej európskej legislatívy dokument nebude aktualizovaný, ale na novo vypracovaný a
predpokladaná suma dokumentu je po zľave 500 EUR. V podmienkach výziev je často
vyžadovaný ako príloha. Aj pri kontrole z PPA ku kamerám bol tento dokument
kontrolovaný, či obsahuje stáť k ochrane verejného záujmu a neboli tak krátené zdroje
k projektu. Následne starosta vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp.
doplnenie návrhu. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
prípravu dokumentu Plán rozvoja obce Belža 2022-2028.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Igor Takáč, Martin Kopčík,
Margita
Vargovčáková, Ing. Tomaš Straka, Mária Sedláková)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 14
Schválené projekty a zdražovanie
Starosta
informoval OZ a ostatných prítomných o schválenom projekte z NRO –
Revitalizácia blízkeho okolia Dub letný – Perší dub, ktorý mal byť realizovaný ešte v r. 2021.
Cena realizácie bola stanovená na základe PHZ. Z dôvodu zdražovania aktualizovali PHZ. Ak
by projekt mal byť zrealizovaný, musí byť ešte uskutočnené VO. Zdraženie materiálov z PHZ
konzultoval s pracovníčkou MIRRI SR, ktorá zaslala odpoveď, že rozdiel ministerstvo
nezohľadní. PHZ bola v sume 19112,30 EUR, dotácia ministerstva v sume 17201,07 EUR,
spoluúčasť obce v sume 1911,23 EUR. Po zdražovaní materiálov je PHZ v sume
24723,61 EUR. Spoluúčasť obce sa zvyšuje o 5611,01 EUR spolu je to 7522,54 EUR!!!
Poslanec T. Straka pri emailovej komunikácii uviedol, že ceny v PHZ sú vysoké, preto mu
starosta v odpovedi navrhol, aby predložil ďalšiu CP, ktorá by predpokladala nižšie náklady.
Ak poslanci budú súhlasiť, nové VO môže súťažiť lepšiu cenu s nižším rozdielom. Projekt
z MAS – elektroinštalácia avizuje taktiež zvýšenie nákladov na realizáciu. Z pôvodného
projektu na celú budovu bol uznaný len Kultúrny dom (iba jedno poschodie), z VO bola
uzatvorená zmluva o dielo č. 0804/2020 zo dňa 24.4.2020 v sume 26249,52 EUR. Z PPA
PRV 2014-2020 obec mala získať 22127,76 EUR. Po úprave o 3374,26 EUR pôjde
o 18753,50 EUR. Zvýšenie cien PRV nezohľadní, ostáva to na pleciach samosprávy. Pôvodnú
sumu je možné zvýšiť o max. 15%, inak treba zrušiť VO a súťaž na novo. Rovnako
postupovať, ak zhotoviteľ nevie zrealizovať dielo po zvýšení cien a zruší zmluvu
jednostranne. Predpoklad zvýšenia cien sa týka 15% na materiál (približne 10357 +1553,61
EUR) Projekt obec realizuje z vlastných zdrojov (krátkodobý úver z banky) a po žiadosti
o platbu a kontrole projektu uhradí záväzky. Z praxe ide o pol rok (pri normálnom priebehu).
Prečítal ponuku ČSOB. Upozornil poslancov, že dnes ich informuje o zdražovaní, ale ponuka
ČSOB je návrhom. Schvaľovanie úveru bude predmetom ďalšieho OZ. Poslancov vyzval
k diskusii.
T.Straka – CP nepredložil, pretože poslanec nemôže s obcou podnikať.
Starosta – predpokladal, že predloží CP na OZ, keď sa vyjadril k hodnote PHZ a cenám
T.Straka – o 20% môže byť nižšia suma
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Kontrolór – opýtal sa poslanca či zo spoluúčasti alebo z celého projektu. Keď sa spoluúčasť
obce zvýšila z 1911 EUR o 5611, 20% je 1510 EUR. bolo by to lacnejšie, ak však z celého
projektu o 3822,24.
Starosta – schválený príspevok je v sume 17201 EUR. spoluúčasť na projekt mala byť 10 %
t.j. z celkovej sumy (19112,30 EUR ) to predstavuje 1911,23 EUR. zdražovanie zvýši
spoluúčasť o rozdiel 5611,01 EUR. Ak p. Straka predpokladá zníženie cien o 20%, celkové
náklady na projekt budú 24723,31 – 20% (4944,66 EUR) = 19778,65 EUR. Otázkou ostáva,
či sa do VO prihlásia realizačné firmy a aká bude cena.
T.Straka – VO netreba, stačí prieskum trhu.
Starosta – áno stačí prieskum trhu. Má ešte niekto návrhy, doplnenia?
M. Sedlaková – opýtala sa čo treba robiť za 20000 EUR okolo stromu? Myslí si, že
svojpomocne vieme urobiť robotu okolo stromu a nebude to stáť toľko, a ušetríme spoluúčasť
na iné projekty.
M. Vargovčáková – dub je v erbe, zaslúži si pozornosť. Treba sa oň starať. Sú to schválené
prostriedky, ale to zdražovanie zvyšuje náklady.
M. Kopčík - sú to schválené peniaze, za spoluúčasť môžeme získať viac prostriedkov. Treba
zvážiť.
Starosta - skonštatoval, že projekt bol v prvom stupni schválený v Košiciach ešte v roku
2020, BA bola v druhom kroku, tá pozdržala projekt až do októbra 2021 a po zdražovaní
potvrdila, že je schválený. Teda projekt mal byť zrealizovaný ešte v roku 2021 za staré ceny
a spoluúčasť by bola len 10%. Tak sa zvyšuje spoluúčasť a MIRRI SR nezohľadňuje
zdražovanie, takže rozdiel je na samospráve. Nakoľko poslanec nepredložil CP s 20%
úsporou, treba zvážiť priority obce a brať ohľad na zdražovanie aj v ďalšom projekte.
Elektroinštalácia stále nie je podpísaná PPA PRV, ale niektoré obce v MAS už obdržali
zmluvy. Starosta verí, že to bude v najbližších týždňoch. Upozornil prítomných o lehotách pri
žiadosti o platbu na PPA. K projektu elektroinštalácia uviedol, že po zvolení do funkcie
starostu v roku 2014 pri preberaní archívu našli zápis, v ktorom už v roku 2010 boli problémy
s revíziou elektroinštalácie KD Belža. Je rok 2022 a je veľká šanca toto zmeniť. V začiatku
s I. Takáčom menili ističe a opravovali rozvody, aby bola prevádzka bezpečná. Opäť je tu
suma 18753 EUR, ktorá je už schválená, ale spoluúčasť po zdražovaní narastá. Preto vyzýva
poslancov na úvahu, čo je v obci dôležitejšie. Avšak trvá na tom, že za prípadný neúspech
Peršeho dubu môže MIRRI SR, pretože svojou nečinnosťou zmarilo projekt. Ak to poslanci
nepodporia, prvý krát za 8 rokov práce obec vráti peniaze na projekt.
I. Takáč – potvrdil, že v začiatku boli opravy elektroinštalácie nevyhnutné na ďalší chod
úradu a kultúrneho domu. Spolu so starostom riešili výpadky, menili ističe a pod. Ani dnes to
nie je ideálne a preto elektroinštalácia je dôležitejšia. Vodiče sú staré hlinikové, pri dlhšej
prevádzke sa prehrievajú, hrozí vznik požiaru.
Po živej diskusii starosta opätovne vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp.
doplnenie návrhu. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
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Obecné zastupiteľstvo obce Belža
a) berie na vedomie
informácie k projektu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Programu rozvoja vidieka na
roky 2014-2020, Miestna akčná skupina – Obecný úrad s kultúrnym domom Belža –
elektroinštalácia a ponuky financovania krátkodobým úverom.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Igor Takáč, Martin Kopčík,
Margita
Vargovčáková, Ing. Tomaš Straka, Mária Sedláková)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

b) berie na vedomie a súhlasí
so zvýšením spoluúčasti obce Belža pri projekte z Najmenej rozvinutého okresu Košice –
okolie, názov: „Revitalizácia blízkeho okolia stromu Dub letný – Perší dub“ o 5611,01 EUR
spolu celkom v sume 7522,54 EUR.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

0 hlasov
5 hlasov (Igor Takáč, Martin Kopčík,
Margita
Vargovčáková, Ing. Tomaš Straka, Mária Sedláková)
0 hlasov
0 hlasov

K bodu č. 15
Aktuálne informácie k ceste na parc. KN C č. 439/2
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o situácii na miestnej komunikácii (parcela
č. 439/2). O prebiehajúcich lehotách zasielaných žiadostí o doplňujúce informácie k predmetu
veci. Starosta následne vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie.
Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
aktuálne informácie k miestnej komunikácii na parcele KN C č. 439/2 v k.ú. Belža
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

5 hlasov (Igor Takáč, Martin Kopčík,
Margita
Vargovčáková, Ing. Tomaš Straka, Mária Sedláková)
0 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
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K bodu č. 16
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Následne zasadnutie OZ ukončil
o 20:59 hod.
Zapísal: Igor Takáč

....................................................
zapisovateľ

Overovatelia:
....................................................

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

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

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