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Zápisnica
zo zasadnutia 07‘ v Belži dňa 19. augusta 2019
Začĺatok:

i~Ó i~od.

Prítomní:
Verejnosť:

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

Návrh programu riadneho zasadnuLia:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovatel‘a, návrhovej komisie a schválenie
overovateľov zápisnice.
2. Schválcnie programu zasadnutia.
3. Žiadost‘ o odkúpenie časti obecnej cesty v spoločnej hranici parcely č. 406/42 a 453/l
4. Rčzne a diskusia.
5. Podnety občanov.
6. Záver.
Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal Sa:
neprítomní:

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

Kboduč. 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovatel‘a a schválenie overovatel‘ov zápisnice.
Zasadnutie OZ otvoru starosta obce Ing. Ondrej Pravda. Privital poslancov a skonštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Margita Vargovčáková je PN. Za zapisovateľa navrhol
Igora Takáča. Za overovatel‘ov Martina Kopčíka a Mgr. JUDr. Máriu Sedlákovú, PhD. Po
prednesení návrhu vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie
návrhu. Poslanci nemali pripomienky.
Overovatelia zápisnice:
Zapisovatel‘:

Martin Kopčík, Mgr. JUDr. Máňu Sedlákovú, PhD.
Igor Takáč

K bodu č.2
Schválenie zmeny návrhu programu riadneho zas adnutia
Starosta prečítal návrh programu. Navrhol doplniť bod č. 4 rokovania a to Rozpočtová zmena
Č. 7/2019. Následne vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. dopinenie
návrhu. Poslanci nemalí ďatšie návrhy na dopinenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schval‘uj e

program riadneho zasadnutia so zmenou:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie
overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Ziadost‘ o odkúpenie časti obecnej cesty v spoločnej hranici parcely č. 406/42 a 453/1
4. Rozpočtová zmena Č. 7/2019
5. Rózne a diskusia.
6. Podnety občanov.
7. Záver.

Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal Sa:
neprítomní:

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

K bodu Č. 3
Ziadost‘ o odkúi,enie časti obecnej cesty v spoločnej hranici parcely č. 406/42 a 453/1
Starosta privítal manželov ~i
‚
a pána T
Následne vyzval poslancov, aby sa
vyjadrili k žiadosti, či sa informovala a čo zistili k žiadosti. Na rokovací stól položil
fotografiu, ktorá zachytáva terajší stav výstavby betónové oplotenia. Poslanci mali
pripomienky.
Sj
požiadal o slovo, pristúpil a prcdložil poslancom situačný plán 9tavhy
s vyobrazeným priebehom póvodnej hranice pozemku a zelenou farbou označenou hranicou
teraz postaveného plota. Uviedol šírky zásahu do obecnej cesty a to 50 cm na južnej strane
a 20 cm na severnej strane pozemku. Uviedol aj šírky zeleného pása k ceste a šírku cesty.
Vysvetlil, že inžinierske siete t.j. vodovod a kanalizácia sú uložené na protiľahlej strane cesty.
Na jeho strane je umiestnený telekomunikačný kábel a tclckoinunikačný stlp. Následne
predložil výšku nákladov, ktoré boli doteraz vynaložené na stavbu nesprávne postaveného
plota. Suma zaokrúhlene 3600 €.
M.Sedláková
pod‘akovala
S
za informácie. Uviedla, že študovala zákon
o majetku obce. V samospráve platí, že čo nie je zákonom zakázané, je dovolené. Ako
najlepšiu alternatívu navrhla poslancom „priamy predaj“. Ten móže obec zrealizovaf, pokiaľ
hodnota majetku nie je vyššia ako 40.000 €. A vie, že tento pozemok toľko nestojí. Uviedla,
že obec nepríde o veľkú hodnotu tým, že odpredá pozemok. Náklady vynaložené na
vybúranie uloženého betónu a vybudovanie nového základu múrika, ktoré sa pohybujú okolo
tn a pol tisíc eur, predstavujú vysoké zat‘aženie stavebníka. Prítomných požiadala
o uvedomenie si, že majú vychádzat‘ v ústrety ľud‘om, že každý prípad sa posudzuje osobitne.
Tí ktorí majú niečo proti tomu, mali prísť na OZ, mali vyj adriť svoj názor. Bola sa prej st‘
s manželom, aby si to pozrela. Prechádzajúc obcou zistili, že takmer každý dvor má upravený
vstup na pozemok, niektorí majú pred plotom zelenú výzdobu, niektorí majú rózne výstupky
presahujúce branicu pozemku, či už vydláždene alebo vybetónované. Obec by potom mala
každého upozornit‘, žc zasahuje do obccncj cesty a žiadat‘ o odstránenie presahu.
—

T.Straka boli tam náklady, ktoré vznikli. Treba dodržiavat‘ hranice pozemkov. Volili nás
ľudia, mali by sme to brat‘ na vedomie. V minulom období si niektorí museli odstránit‘ zle
vybudovaný plot až do základov.
—

M. Sedláková
I. Takáč

—

—

ak by sme to brali tak, mali by sme premerat‘ všetky pozemky, ako zasahujú.

chodia za mnou l‘udia, chcú aby to šlo do póvodného stavu.

Starosta pani Sedláková, ale to sú dye rozdielne veci. Každý si upravuje vstup na pozemok
lebo je to bezprostredný priestor pred pozemkom. Upravujú si zeleň, robia si parkoviská, ale
to robia pred plotom. My tu riešime, že sa posunuli s plotom von. To sú dye rozdielne veci.
Ploty sú v obci v rovnakej linii.
—

2

M. Sedláková ja rozumiem, ale neurobili to vedome, urobila to firma. Ja navrhujem im to
predat‘, obec tam nič nepostaví, nevyužije to inak. Je to malý kúsok. Ničomu to nebráni, siete
sú na druhej strane, nezužuje to cestu ani nebráni neskoršiemu vybudovaniu chodníka. Nebyt‘
udania, ani by si to nikto nevšimol.
—

požiadal o slovo a pristúpil k rokovaciemu stolu. Som otec žiadatel‘ky a som
póvodný vlastník pozemku. Na rokovací stól položil dye mapy, na jednej boli zobrazené
pozemky a merania ulice v časti žiadosti a na druhej boli parcely pozemkov za rodinnými
domami smer k plechovej hale na pole. Prítomným poslancom a starostovi povedal, že oni
dali vymerat‘ pozemky pánom P
‚ ten pozemok, ktorý má teraz jeho dcéra. Cestu
a d‘alšie pozemky na mape by sa mali užívať v mých braniciach, pretože je tam posun 2 m.
Posun je aj na hranici napríklad 5
T
a ukázal na krížiky vyobrazené v mape na
spoločnej hranici parciel. Túto časť vymeriaval iný geodet. Pretože vedia o posune, ale
hranice sa tak užívajú, tak oni vošli do d‘alšej susednej parcely a ten za nimi sa bude potom
starat‘, kde sa on posunie. Pri vymeriavaní pozemkov sa vlastníci po dohode vzdali časti
štvuicových inttiov. Na LVje pozemok dcéiy vo vyššej výiiieie, ako sa pozetitok tciaz užíva.
Mali by mat‘ pozemok väčší, ale pre posun v mape je menší. Oni súhlasili s nižšou výmerou,
pretože inak by išli do cesty a tá by nebola tak široká. Navrhol predať pozemok žiadatel‘ovi.
Dalej uviedol, že navrhol starostovi, aby urobili zámenu pozemkov. že parcela č. KNC 406/10
je na konci tejto ulice. Parcelu ukázal poslancom na mape. Uviedol, že parcelu tvorí viac
vlastníkov, ale po dohode na katastri to zapísali na pána profesora D
Ten, ak by
predával pozemok, musel by vyplatif každého spoluvlastníka podielom. Navrhol, aby obec
zobrala jeho podjel 38 m2 na výmenu za pozemok žiadateľa. Na pozemku sa nachádza
kanalizácia a asfaltová cesta, tá by mala íst‘ len Po parcele KNC Č. 452 do križovatky inak.
Teraz je na pozemku už aj cesta, ale oni tam nedali plot, takže pozemok využíva obec už
teraz. Pána Š
chápe, mal pravdu a plot nie je dobre postavený. Zistili že firma urobila
chybu aje im to ľúto. Firmu kontrolovali a dovtedy stavala dobre. Preto navrhuje buď priamy
predaj akje to možné, alebo potom výmenu pozemkov, aby obec získala jeho podiel z parcely
KNC Č. 406/10. Opýtal sa starostu, prečo nemohol prísť profesor Di
na OZ, keď teraz je
takáto situácia.
—

—

.

-

Starosta dnes je predmetom žiadosf o odkúpenie časti obecnej cesty. Vy ponúkate inú
formu prevodu majetku, preto poslanci budú hlasovat‘ za návrh uznesenia a vy doručíte návrh
na OcU Belža, a o Vašom návrhu budú poslanci rokovat‘ na ďalšom OZ. Ale návrh má
predložit‘ pán D‘
‚ pretože onje na LV Č. 548, parc. č. 406/10 ako .jediný vlastník.
—

T
nie, ved‘ som ti hovoril, že sme tam viacerí vlastníci. Predložil geometrický plán
pred starostu a vyzval ho, aby prečítal Čast‘.
—

Starosta prečítal parcela č. 406/10, výmera 153 m2 ‚ vlastníci doterajší. Následne opäť
upozornil pána T
že žiadosť alebo návrh má doručit‘ pán D
pretože on je v katastri
na parcele KNC Č. 406/10 uvedený ako jediný vlastník v podiele 1/1. Následne vyzval
poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie návrhu. Poslanci nemali ďalšie
návrhy na dopinenie.
—

—

—

.‚

Obecné zastupitel‘stvo obce Belža
súhlasí
s predajom časti obecnej cesty v spoločnej hranici parcely KNC Č. 406/42 a parcely KNC
Č. 453/l podl‘a ~ 9a ods. I písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.
Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal Sa:
neprítomni:

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

K bodu Č. 4
Rozi~očtová 7mena Č 7/20 19
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o RZ Č. 7/20 19. Vysvetlil dóvody. Následne
vyzval poslancov OZ na pripomienkovanie a príp. dopinenie návrhu. Poslanci nemali
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo
schval‘uje
Rozpočtovú zmenu Č. 7/2019 (v prílohe zápisnice).
Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal Sa:
neprítomní:

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

K bodu Č. 5
Rózne a diskusia
. RedakČná rada Belža noviny v scbránkach aj s oznamom o zrušení Dňa obce Belža
. Redakčná rada Abovský hlásnikk 19.8.2019 top téma náklady za vývoz žumpy
spoloČnost‘ou VVS, a.s., zdóvodnenie zvýšenia ceny za vývoz, alternatívy s mými
prepravcami, riešcnie stavu čakacej doby na vývoz a pod.
. p. Š
kosenie vedl‘ajšej parcely na jej náklady návrh.
. Prebieha verejné obstarávanie na zatepľovanie predpokladaný začiatok prác od
26.8.2019.
. Úcta k starším Pavelčákovci
. VianoČný koncert Labirsky bet‘ári
—

—

—

—

—

-

—

—

—

Otázky a odpovede boli zodpovedané. Z otázok nevyplynulo uznesenie.
K bodu č. 6
Podnety od občanov
Otázky a odpovede boli zodpovedané. Z otázok a návrhov nevyplývajú žiadne uznesenia.

Kboduč. 7
Záver
Statosta obce pod‘dkoval piítoiiiiiýin za účast‘ iia LdsadIIutí d zasadiiulie OZ ukoiičil
zasadnutie OZ, ktoré bob ukončené o 19:40 hod.
Zapísal: Igor Takáč
zapisovatel‘
Overovatelia:

