Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Belži dňa 20. rnája 2019
Začiatok: 18:00 hod.
Prítomní:
Verejnost‘:

podl‘a prezenčnej listiny (vid‘ príloha)
podl‘a prezenčnej listiny (vid‘ príloha)

Návrh programu riadneho zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie
overovatel‘ov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Kontrola plncnia uznesení.
4. Plnenie rozpočtu za I. štvrt‘rok 2019
5~ Rozpočtová zmena Č. ~-4/20l9
6. Komplexná výmena vykurovacieho systému na ohecnom úrade a v kultúrnom dome
Belža.
7. Obnova dediny 2019
8. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
9. Nadácia EPH V mojom okolí
10. Ihrisko pi‘i RD Č. 66
11. Rózne.
12. Podnety občanov.
13. Záver.
—

Hiasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

Kboduč. 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zárnsnice.
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Ing. Ondrej Pravda. Privítal poslancov a skonštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné. M. Vargovčáková sa telefonicky ospravedlnila pred
dnešným OZ. Za zapisovatel‘a navrhol Martina Kopčíka. Za overovateľov Ing. Tomáš Straka
a Igor Takáč. Po prednesení návrhu vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp.
dopinenie návrhu. Poslanci nemalí pripomienky.
Overovatelia zápisnice:
Zapisovatel‘:

Ing. Tomáš Straka, Igor Takáč
Martin Kopčík

K bodu č. 2
Schválenie zmeny návrhu i~rogramu riadneho zasadnutia
Starosta prečítal návrh programu. Následne
vyzval poslancov OZ na otázky,
pripomienkovanie a príp. doplnenie návrhu. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schval‘uj e
program riadneho zasadnutia bez zmien:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovatel‘a, návrhovej komisie a schválenie
overovatel‘ov zápisnice.

2.
3.
4.
5.
6.
‘7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Schváleiiie programu zasadnutia.
Kontrola pinenia uzncscní.
Pinenie rozpočtu za I. štvrt‘rok 2019
Rozpočtová zmena č. 3-4/2019
Komplexná výmena vykurovacieho systému na obecnom úrade a v kultúrnom dome
Bclža.
Obnova dediny 2019
Zvyšovanie energetickej účinnosti existuj úcich verejných budov vrátane zatepl‘ovania.
Nadácia EPH V mojom okolí
Ihrisko pri RD Č. 66
Rózne.
Podnety občanov.
Záver.
—

Hiasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

4 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Igor Takáč, Martin Kopčík,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD.)
0 hlasov
O hlasov
1 h1a~ (Margita Vargovčálcová)

K bodu Č. 3
Kontrola pinenia uznesení
Starosta informoval OZ o plnení uznesení. Prijaté uznesenia na predošlých zastupitel‘stvách
a to:
Uzn. Č. 38
program riadneho zasadnutia
splncné, Uzn.č. 39
zmluva s Xeroxom
uzatvorená, zariadenie dodané, už sa používa splnené, Uzn. Č. 40 Zásady odmeňovania
zverejnené splnené, Uzn č. 41 Aktualizácia dokumentácie CO čiastočne splnené stále
prebieha.
—

-.

—

—

—

—

—

—

K bodu č. 4
Pinenie rozpočtu za I. štvrt‘rok 2019
Starosta informoval OZ a prítomných o plnení rozpočtu za I. štvrt‘rok 2019. Uviedol dóvody
pinenie. rozpočtu. Informoval prítomných o aktivitách obce, o pripravovaných zárneroch,
o projektoch. Starosta vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a pnp. dopinenie
návrhu. Poslanci mali d‘alšie návrhy na doplnenie.
M. Sedláková navrhla, aby predkladané plnenie rozpočtu v exceli malo na každcj strane
hlavičku s názvami stlpcov, aby sa lepšie orientovalo v stlpcoch.
—

Starosta následne vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie
návrhu. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupitel‘stvo obce Belža
bene na vedomie
plnenie rozpočtu zal. štvrt‘rok 2019.
Hiasovanie:

za:

4 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Igor Takáč, Martin Kopčík,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD.)
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proti:
zdržal Sa:
neprítomní:

O hlasov
O hlasov
1 hlas (Margita Vargovčáková)

Kboduč. 5
Rozpočtová zmena Č. 3-4/20 19
Starosta informoval OZ a prítomných o rozpočtovej zmene č. 3/2019. Tá upravuje jednotlivé
položky rozpočtu do sumy 1000 eur podl‘a uzn. Č. 134/17 zo dňa 28.09.2017. Rozpočtová
zmena Č. 4/20 19 upravuje rozpočet z pohl‘adu avizovaných zmien. Tvorí ju najmä
vysporiadanie vzťahov k schváleným projektom, ukončenej rekonštrukcie strechy
v spoluúčasti s OTP Bankou, projektovými čim~ost‘ami ohľadom žiadosti o dotáciu
z Environmentálneho fondu na zatepl‘ovanie budovy a kúienia, svojpornocné zamurovanie pri
dot~icii ~ Úradu Vl~tdy SR výmone okien, pripravy kotolne na výmenu kúrenia, Obnovy
dediny 2019 a pod. Starosta vysvetlil dóvody rozpočtových zmicn. Následnc vyzval
poslancov OZ na otázky, pripornienkovanie a príp. dopinenie návrhu. Poslanci nemali ďalšie
návrhy na doplnenie.
Obecné zasĹupiteľstvo obce Belža
a) bene na vedomie
rozpočtovú zmenu č. 3/2019 (príloha tejto zápisnice)
b) súhlasí a schval‘uje
rozpočtovú zmenu č. 4/2019 (príloha tejto zápisnice)

Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 6
Komplexná výmena vykurovacieho systému na obecnom úrade a v kultúrnom dome
Belža.
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o podanej žiadosti o dotáciu na
Environmentálny fond z 10/2018. Informoval prítomných o Rozhodnutí č. 134901/A1-73/19
zo dňa 18.04.2019, ktorým bob oznámené, že žiadost‘ o dotáciu na rok 2019 bola schválená
a projekt bude podporcný sumou 93000 BUR so spoluúčast‘ou obce v sume 4894,74 EUR.
Následne vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie bodu
rokovania. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupitel‘stvo obce Belža
a) bene na vedomie
Rozhodnutie Č. 134901/Al -73/19 zo dňa 18.04.2019 o poskytnutí finančných prostriedkov
(podpore) z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2019 žiadatel‘ovi, t.j. Obec
Belža na účel dotácie projektu: Komplexná výmena vykurovacieho systému na obecnom
—
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úrade a v kultúrnom dome Belža, vo výške 93000,00 EUR (slovom: devät‘dcsiattritisíc eur
a nula centov)

b) súhlasí
s f~nančnou spoluúčasfou obce Belža vo výške 5% nákladov z mých zdrojov, teda suma vo
výške 4894,74 EUR (slovom: štyritisícosemstodevät‘desiatštyri eur a sedemdesiatštyri centov)
Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal sw
neprítomní:

4 hlasy (Ing. Tomáš Straka, Igor Takáč, Martin Kopčík,
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD.)
O hlasov
O hlnsov
1 hlas (Margita V argovčáková)

K bodu Č. 7
Obnova dcdiny 2019
Starosta informoval OZ a ostatných prftomných o podancj žiadosti o dotáciu na
Enviromnentálny fond Obnova dediny na rok 2019 z 10/2018. Rozhodnutím č. 10/POD806/19 bola dotácia schválená. K podpisu zmluvy musí mat‘ obec ukončené VO, ktoré holo
vyhlásené s termínom do 22.05.20 19 do 12:00 hod. Projekt bude zrealizovaný do konca
októbra. Dotácia kryje najmä materiál, obec v spolupráci s občianskym združením Belžanskí
priatelia a dobrovol‘níkrni zrealizuje čast‘ prác. Po informovaní starosta vyzval poslancov OZ
na otázky, pripomienkovanie a pnp. doplncnic bodu rokovania. Poslanci ncmali d‘alšie návrhy
na doplnenie.
—

Obecné zastupitel‘stvo obce Belža
a) bene na vedomie
Rozhodnutie č. 1 0/POD-806/l 9 o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z
Environrnentálneho fondu formou dotácie na rok 2019 žiadatel‘ovi, t.j. Obec Belža na účel
dotácie projektu: Oddychová zóna, vo výške 4805,48 EUR (slovom: štyritisícosemstopäf
eur a štyridsat‘osem centov)
—

b) súhlasí
s fínančnou spoluúčast‘ou obce Belža vo výške 5% nákladov z mých zdrojov, teda suma vo
výške 252,92 EUR (slovom: dvestopat‘desiatdva eur a devät‘desiatdva centov)
Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomnf:

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

K bodu č. 8
Zvyšovanie ener~etickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepl‘ovania
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o podanej žiadosti o dotáciu na
Environmentálny fond
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepl‘ovania na rok 2019. K podanej žiadosti bola vypracovaná projektová
—
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dokumentácia, ktorá zohľadnila proj ektovú dokumentáciu k sanácii vlhkého obvodového
inuliva KD Belža. Náklady na projektovů dokumentáciu boll Po ukončení VO v sume
2760,00 EUR. Ziadost‘ na EF k projektu bola v sume 3 60,00 EUR. Predpokladané hodnota
zákazky na projekt je stanovená v hodnote 214000 EUR. Spoluúčast‘ obce je opat‘ 5%, Čo
predstavuje 10700 EUR. Táto suma je zatial‘ predpoklad, pretože až Po ukončení
a vyhodnoterií VO získame presnú sumu a z nej 5% nákladov. Starosta vyzval poslancov OZ
na otázky, pripomienkovanie a príp. dopinenie bodu rokovania. Poslanci nemali ďalšie návrhy
na doplnenie.
Obecné zastupitel‘stvo obce Belža
bene na vedomie
podanú ~iado~t‘ n~ Environmcntálny fond na projekt: Zvyšovanie energetiokoj účinnosti
existujúcich verejných budov vrátanc zatcpľovania so spoluúčast‘ou ohcc 5% nákladov,
Hiasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 9
Nadácia EPH V mojom okolí
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o podanej žiadosti o dotáciu na Nadáciu EPH
v mojom okolí, na ktorú upozornil zástupca starostu I. Takáč. Projekt bol po dohode
s poslankyňou M. Vargovčákovou vypracovaný ako zámer na zakúpenie 2 stolových tkacích
stroj ov a 1 gobelínového tkáčskeho stroj a aj s príslušenstvom. Obec móže zĺskat‘ na projekt
maximálne 1500 EUR. Následne vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp.
doplnenie bodu rokovania. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
—

—

Obecné zastupitel‘stvo obce Belža
bene na vedomie
podanú žiadost‘ na Nadáciu Energetický a průmyslový holding
maximálne 1500 EUR.
Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

—

v mojom okolí na sumu

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

K bodu Č. 10
Ihrisko pri RD č. 66
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o bode z rokovania zo dňa 26.02.2019.
Prítomných informoval o zaslanom návrhu Zmluvy o prenájme formou bezodplatne zo dňa
17.04.2019. Poslanci sa na zaslaný mail nevyjadrili. Preto ich starosta vyzval na doplnenie
prípadne na nové návrhy k tejto zmluve o nájme. Poslanci nemali pripomienky.
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Obecné zastupiteľstvo obce Belža
a) súhlasí
s návrhom Zmluvy o nájme formou bezodplatne na 15 rokov a to na parcelách v k.ú. Belža,
parcela Č. 357/1 druh pozemku: Trvalý trávny porast o výmere 1904 m2 evidovaný na LV Č.
228, parcela Č. 38 1/2, druh pozemku: Orná póda o výrnere 2090 m2 evidovai~ý na LV Č. 647,
parcela č. 3 82/2 druh pozemku: Orná póda o výmere 2357 m2 evidovaný na LV Č. 97, parcela
Č. 3 83/2 druh pozemku: Orná póda o výmere 1311 m2 evidovai~ý na LV Č. 188, parcela
Č. 3 57/2 druh pozemku: Trvalý trávny porast o výmere 154 m2 evidovaný na LV Č. 169,
parcela č. 357/3 druh pozemku: Trvalý trávny porast o výmere 140 m2 evidovaný na LV
Č. 101, parcela Č. 357/4 druh pozemku: Trvalý trávny porast o výmere 131 m2 evidovaný na
LV Č. 646,
h) žiada starostu
aby pripravil a zaslal návrh Zmluvy o nájme formou bezodplatne na 15 rokov všetkým
vlastníkom vyššie uvedených parciel.
Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal Sa:
neprítomní:

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

K bodu č. ii
Rózne a diskusia
. Žiadost‘ o NFP z výzvy 7.4.6 Zr. 2017 Projekt kamery
10 kamier ± fotopasce,
dopinenie dokladov, obec čaká na vyhodnotenie,
. Neoficiálna informácia o zrušení prevádzky Goral Bar v Belži, súvis s Dňom obce
Belža iný výČap,
. Avizované Výjazdové zasadnutie vlády SR v Čani september 2019
. Oznam do schránok výmery dane, jeden deň v týždni na prízemí v klube na
platenie daní pozitívne ohlasy
• Príprava na výmenu kúrenia
. Osadenie plota na cintorín vs. Výdavky na projekty v r. 2019
. 2.5.2019 Meranie cesty znalcom stretnutie ohl‘adom cesty 439/2 —Ing. S
vs.
Belža
.
10.05,20 19 lokálne záplavy náklady a spolupráca s PD Haniska, návrh na
vybagrovanie odvodňovacieho rigola v poli v smere od RD M.V~
Po RD K
. Návšteva a kontrola VZN pracovníčkou prokuratúry, protokol a termín prijatia 5x
VZN do poiroka.
• Deň detí dňa 2.6.2019 od 15:00 hod., Hasiči z Čane, program KK, stretnutie.
. NRO najnižšie rozvinutý okres Košice okolie Žiadost‘ o dotáciu na refundáciu
nákladov na projektovú dokumentáciu Kanalizácia Belža, Rada schválila v prvom kole
našu žiadost‘, teraz bude rozhodovat‘ BA, jde o sumu 6000 eur.
-

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

..

—

—

—

-

Otázky a odpovede boli zodpovedané. Z otázok nevyplynulo uznesenie.
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Kboduč. 12
Podnety od občanov
Starosta vyzval prítomnú verejnost‘ aby predniesla svoje návrhy, pripomienky, doporučenia
alebo výhrady.
M. Sedláková

—

čo bude s informačnými tabul‘ami?

Starosta zasielal som Vám CP na výrobu, cena cca 250€/ks, vzhl‘ad ako dopravná značka,
neodpovedali Ste mi.
—

T.Slraka— oslov Jožka nech urobí ponuku...
Starosta oslovil som ho, ale on spracoval grafiku na reklamnú tabul‘u, ale treba ešte vyriešiť
uchytenie a osadcnic. Toto už on nerieši.
—

T. Straka

—

na elektrické stfpy?

Starosta dostali sme negatívnu odpoveď od VSD Košice~ nesmú tam byt‘ žiadne tabule,
pretože pri poruche všetko trhajú dole.
—

I.Takáč urobme aspoň smerové tabuľky kde je kostol, cintoríny, obecný úrad, ihrisko a pod.
Leho cudzí hl‘adajú a pýtajú sa na ulici.
—

T.Straka

—

umiestnit‘ ich na dopravné zrkadlá?

Starosta policajti nebudú súhlasit‘. Myslím si, že by to rušilo šoféra pri pozeraní na zrkadlo
—

M.Kopčík

—

súhlasím, asi by nesúhlasili s umiestnením. Skór samostatne na stĺpiky.

I.Takáč
navrhujem umiestnit‘ tabul‘u s číslami domov na autobusovú zastávku, tam sa
vystúpi z autobusu alebo sa zastaví auto a rnóže si pohl‘adat‘ podl‘a čísla domu.
—

Starosta

na ktorú stranu autobusovej zastávky?

—

T.Straka

—

na bok kde sa nastupuje do autobusu

M.Sedláková súhlasím, je to dobrý nápad. Už to pomóže pri orientácii v obci. Mohol by tam
byt‘ aj bod kde je teraz a kde sú ostatné OcU Belža, cintoríny a pod.
—

Starosta

—

má ešte niekto nejaký návrh k tabuliam? Ak nie, ešte máte

mé návrhy?

M. Sedláková dozvedela som sa, že developer čo stavia domy hore na ulici chce využívat‘
cestu poza cintorín, preto navrhujem riešiť cestu a rigoly na ulici. Stále je tam prach a sú tam
vel‘ké kamene. Pre autáje to dobre, ale pre peších nie.
—

Starosta

—

ak očistíme cestu od kameňov tak bude blato.
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M.Sedláková

—

nie kamene ale pomohol by drvený asfalt.

Starosta hovorili sme, že keď vysporiadame kanalizačně prípojky budeme cestu finálne
nešit‘. V prípade, že začne rekonštrukcia cesty medzi obcou Haniska a Caňa, plánujeme
obstarať frézovaný asfalt z tejto cesty na našu cestu. Z d‘alších aktivít obce t.j. výziev
plánujeme pripravit‘ žiadost‘ o cestu a rigoly na Vašej ulici.
—

T. Straka

—

dajú sa získat‘ finančné prostriedky už teraz na cestu a rigol, zistím viac.

Starosta teraz potrebujeme spoluúčast‘ na pripravované projekty. Spolu je to približne 15000
eur, ak bude v II. kole posúdená kladne naša žiadosť o 6000 eur na projcktovú dokumentáciu
Kanalizácia Belža, tak bude v tejto sume čast‘ prostniedkov z r. 2019 ušetrená. Následne
vyzval na dopinenic prípadn~ na nové návrhy. Poslanci n~m~‘li pnipomi~iiky.
—

Otázky a odpovede boli zodpovedané. Z otázok a návrhov nevyplývajú žiadne uznesenia.

Kboduč. 13
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie OZ ukončil
zasadnutie OZ bob ukončené o 19:36 hod.
Zapísal: Martin Kopčík
zapisovatcľ
Overovatelia:
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