Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Belži dňa 19. novembra 2019
Začiatok: 18:05 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. Návrh nájomnej zmluvy na časť parcely KNC č. 445/1 o výmere 521,6 m2 so
spoločnosťou FM Group s.r.o. na výstavbu komunikácie v rámci stavby IBV Belža Komunikácia.
5. Výsledok kontroly systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore – NKÚ
2019
6. Majetkové vysporiadanie pozemkov v nakladaní Slovenského pozemkového fondu
7. Inventarizačná komisia a vyraďovacia komisia
8. Rôzne a diskusia.
9. Podnety občanov.
10. Záver.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice.
Zasadnutie OZ otvoril zástupca starostu Igor Takáč. Privítal poslancov a skonštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce je práceneschopný a Ing. Tomáš Straka sa
dňa 18.11.2019 ospravedlnil formou messengeru starostovi obce o neprítomnosti. Za
zapisovateľa navrhol Martina Kopčíka. Za overovateľov Margitu Vargovčákovú a Máriu
Sedlákovú. Po prednesení návrhu vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp.
doplnenie návrhu. Poslanci nemali pripomienky.
Overovatelia zápisnice:
Zapisovateľ:

Margita Vargovčáková, Mária Sedláková
Martin Kopčík

K bodu č. 2
Schválenie zmeny návrhu programu riadneho zasadnutia
Zástupca starostu prečítal program. Následne navrhol zmenu návrhu programu a to doplnením
bodu č. 8 - Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí na r. 2019/2020.
Po zverejnení a zaslaní pozvánky bola „Žiadosť o ....“ doručená na OcÚ Belža. Následne
vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie návrhu. Poslanci mali
ďalšie návrhy na doplnenie.
Poslankyňa Sedláková navrhla zaradiť bod Podnety občanov skôr ako na záver rokovania,
napr. ako bod č. 3.
Zástupca starostu následne vyzval poslancov OZ na ďalšie návrhy zmeny programu
rokovania. Tí nemali ďalšie návrhy na doplnenie a zmeny.

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. Podnety občanov
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Návrh nájomnej zmluvy na časť parcely KNC č. 445/1 o výmere 521,6 m2 so
spoločnosťou FM Group s.r.o. na výstavbu komunikácie v rámci stavby IBV Belža Komunikácia.
6. Výsledok kontroly systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore – NKÚ
2019
7. Majetkové vysporiadanie pozemkov v nakladaní Slovenského pozemkového fondu
8. Inventarizačná komisia a vyraďovacia komisia
9. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí na r. 2019/2020
10. Rôzne a diskusia.
11. Záver.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 3
Podnety občanov
Zástupca starostu vyzval prítomných občanov aby predniesli svoje podnety.
 cesta pri cintoríne – sťažnosti na prašnosť, blato, zdravie vplyvom prachu
G.Vargovčáková – pri zasypávaní cesty treba sledovať cestné ventily na vodovod,















8 občanov novej ulice žiadalo aby do rozpočtu 2020 boli vyčlenené peniaze na cestu
Diskusia ohľadom rigolov (vytápanie)
Kosenie buriny za cintorínom
Rýchlosť na ceste (autá, štvorkolky, motorky)
Zistiť verejné osvetlenie na konci novej ulice
Sťažnosť M. Sedlákovej ohľadom termínu zasadnutia (nebol na výber iný termín)
Ako bude developer riešiť cestu, bude aj po posledný dom smerom na pole?
Od cesty sa neustúpi – žiadosť zaradenia cesty do rozpočtu
Návrh sledovať rozpočet na .... rok, zistiť cenový návrh na cestu (nová ulica)
Návrh zmeny – Podnety občanov dať ako 2 bod na zastupiteľstvách
Uverejnenie návrhu programu na verejnú stránku Belža!
Zistiť ako riešiť neudržiavané pozemky v obci (kosenie, čistenie) je možné pokutovať?
Otázka ohľadom cyklochodníka Seňa-Belža
Sťažnosti na neprítomnosť starostu
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Otázky a odpovede boli čiastočne zodpovedané. Z otázok a návrhov nevyplývajú žiadne
uznesenia.
K bodu č. 4
Kontrola plnenia uznesení
Zástupca starostu 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. 81- 82– program a schval. programu –
splnené, Uzn. č. 83 – ÚPD Belža - splnené, Uzn. č. 84 – Zámer na prenájom hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 21.10.2019 a zvesený 13.11.2019 – splnené, Uzn. č. 85
– zaslaný list na odstránenie betónových základov pri výstavbe plota – splnené, Uzn. č. 86 –
plnenie rozpočtu zverejnené – splnené, Uzn. č. 87 – RZ č. 8/2019 – zverejnená – splnená,
Uzn. č. 88 – žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie pripravené na úhradu – splnené.
K bodu č. 5
Návrh nájomnej zmluvy na časť parcely KNC č. 445/1 o výmere 521,6 m2 so
spoločnosťou FM Group s.r.o. na výstavbu komunikácie v rámci stavby IBV Belža Komunikácia.
Zástupca starostu informoval OZ a ostatných prítomných o stave zámeru prenájmu hodného
osobitného zreteľa na časť parcely č. 445/1 o výmere 521,6m2, ktorú má obec Belža prenajať
žiadateľovi FM Group s.r.o. na výstavbu komunikácie v rámci stavby IBV Belža. Uviedol, že
dňa 13.11.2019 boli starostom obce zaslané podklady k tomuto bodu rokovania a to odpoveď
projektantky p. Szaboovej ohľadom kvality plánovanej komunikácie v stupni stavebného
povolenia. Zástupca starostu informoval prítomných o konzultácii žiadosti o stavebné
povolenie spoločnosti FM Group o zmene projektu a to z asfaltového povrchu na betónový
povrch. Konateľ spoločnosti FM Group s.r.o. na pracovnom stretnutí dňa 13.11.2019 uviedol,
že pri podávaní žiadosti o územné konanie cestu navrhoval v kvalite betónového povrchu. Až
teraz sa dozvedel nesúlad a to, že projekt bol predložený v alternatíve s asfaltovým povrchom.
Ďalej uviedol, že navrhuje do času kolaudácie kanalizácie na ulici kde toho času stavia
rodinné domy, používať sprašovú cestu a v čase kolaudácie a ukončenia výstavby
plánovaných rodinných domov ukončiť výstavbu cesty s betónovým povrchom. Zástupca
starostu ďalej uviedol, že stavebník chce výstavbu ukončiť najneskôr v r. 2023. Následne
zástupca starostu vyzval prítomných poslancov na pripomienkovanie a príp. doplnenie
návrhu. Poslanci mali pripomienky.
Poslanci navrhli aby developer mal na výstavbu cesty 3 roky.
Zástupca starostu následne vyzval prítomných poslancov na ďalšie doplnenie alebo návrhy.
Poslanci nemali pripomienky.
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Obecné zastupiteľstvo obce Belža
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi obcou Belža, Belža 80, 04458
Seňa ako
prenajímateľom a spoločnosťou FM Group s.r.o., so sídlom Ipeľská 6/173, 040 11, IČO:
36766518 na predmet prenájmu a to časti pozemku v k.ú. Belža, zapísaného na LV č. 404,
KNC parc.č. 445/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 521,6 m2 je
umiestnená stavba s názvom „IBV Belža – objekt Komunikácia. S tým, že po kolaudácii
komunikácie spoločnosť FM Group s.r.o., so sídlom Ipeľská 6/173, 040 11 Košice daruje
skolaudovanú komunikáciu do vlastníctva obce a dokončí ju s asfaltovým povrchom.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 6
Výsledok kontroly systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore – NKÚ
2019
Zástupca starostu informoval prítomných poslancov OZ a verejnosť o výsledku kontroly
systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore, ktorú vykonával Najvyšší
kontrolný úrad, expozitúra Košice na základe poverenia č. 1737/35 zo dňa 04.07.2019.
Prítomných poslancom prečítal záver z kontroly. Následne vyzval poslancov na doplnenie,
pripomienkovanie. Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
a) berie na vedomie
protokol o výsledku kontroly systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
s označením KA 015/2019/1032 č. Z-007987/2019/1090/TTA zo dňa 15.10.2019, vykonanej
na základe poverenia č. 1737/35 zo dňa 04.07.2019,
b) určuje
aby starosta obce preskúmal pred podpisom zmluvy externé firmy zabezpečujúce činnosti pre
obec, pri ktorých môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov, či sa nejedná
o sprostredkovateľa podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
c) žiada
starostu obce, aby vyhotovil zápisnicu o preskúmaní zmlúv pred podpisom a informoval
o tom obecné zastupiteľstvo aspoň raz za rok.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

4 hlasy (Margita Vargovčáková, Igor Takáč,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. Martin Kopčík)
0 hlasov
0 hlasov
1 hlas (Ing. Tomáš Straka)
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K bodu č. 7
Majetkové vysporiadanie pozemkov v nakladaní Slovenského pozemkového fondu
Zástupca starostu informoval prítomných poslancov OZ a verejnosť o výzve č. SPFZ
134547/2019 zo dňa 23.10.2019, ktorá bola zaslaná 13.11.2019 na štúdium. Následne
vysvetlil situáciu, ktorá z výzvy vyplýva a vyzval poslancov na pripomienkovanie a príp.
doplnenie. Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
výzvu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v nakladaní Slovenského pozemkového
fondu pod č. 965/19 doručené dňa 28.10.2019
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 8
Inventarizačná komisia a vyraďovacia komisia
Zástupca starostu informoval OZ a ostatných prítomných o povinnosti vykonať ročnú inventarizáciu
majetku dokladovú aj fyzickú. Navrhol vytvoriť inventarizačnú komisiu v zložení: Mgr. Katarína
Hurdíková – predseda komisie a členovia Margita Vargovčáková a Martin Kopčík. Starosta vydá
príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu a záväzkov obce Belža. Starosta
navrhol vytvoriť aj vyraďovaciu komisiu a navrhol aby ju tvorili členovia inventarizačnej komisie. Po

prednesení návrhu vyzval zástupca starostu poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie
a príp. doplnenie návrhu. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
inventarizačnú komisiu obce Belža v zložení: Mgr. Katarína Hurdíková – predseda a členovia:
Margita Vargovčáková a Martin Kopčík.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 9
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí na r. 2019/2020
Zástupca starostu informoval OZ a ostatných prítomných o doručenej žiadosti z obce Seňa,
ktorá je zriaďovateľom CVČ pri ZŠ Seňa 507. Informoval, že ide o dotáciu na rok 2019/2020
na ktoré budú podľa rozhodnutia OZ viazané finančné prostriedky v rozpočte na rok 2020. Po
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prečítaní žiadostí vyzval prítomných poslancov na doplnenie. Poslanci nemali ďalšie
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času pri Základnej škole
v Seni, Seňa 200, 04458 Seňa 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:

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

K bodu č. 10
Rôzne a diskusia – myslím, že tieto body by mali byť sformulované jasnejšie
a podrobnejšie, takto sú dosť nezrozumiteľné pre občanov obce, o čom sa vlastne rokovalo
 Úcta k starším – príprava programu, poďakovanie
 Príprava žiadosti o dotáciu na EF - kanalizácia, podané
 príprava žiadosti o dotáciu na POD 2020 – zastávka(190€) sa spracováva
 Príprava na VO – PRV 7.4.1 – MAS Hornád... ukončené, elektrika
 Odročené súdne pojednávanie na 29.11.2019, pribratie tretej strany do sporu – 2x r. T
a r. V
 Výstup z Kultúrnej komisie, dňa 13.11.2019
 Sviatočné korčuľovanie – termíny a financovanie - sponzor?
 Plán na r. 2020 – aktivity, rozpočet obce
 Rozpočet obce na r. 2020-2023 – plánované OZ najneskôr na 13.12.2019
 Cenová ponuka stredoslovenská energetika na verejné osvetlenie – náklady
 ÚPD belža – čistopis,
 Kamerový systém – návrh na umiestňovanie, elektrické pripojenie z RD 1x starosta,
1x B
, 1x L , 1x K . Merač, elektromer, istič. Pripraviť zmluvy medzi obcou
a FO o úhrade nákladov za kameru/rok.
Otázky a odpovede boli zodpovedané. Z otázok a návrhov nevyplývajú žiadne uznesenia.
K bodu č. 11
Záver
Zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie OZ ukončil
o 20:16 hod.
Zapísal: Martin Kopčík
Overovatelia:
....................................................
....................................................

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