Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Belži dňa 31. marca 2020
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 a diskusia
5. Podnety občanov.
6. Kontrolná činnosť kontrolóra obce za r. 2019
7. Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2019
8. Rozpočtová zmena č. 1/2020
9. Žiadosť o zmenu územného plánu obce Belža – MILAMARE s.r.o. a spol.
10. Žiadosť o prehodnotenie stanoviska obce k IBV Belža - komunikácia –
FM Group s.r.o.
11. Žiadosť o príspevok na sociálnu službu Arcidiecézna charita Košice
12. Novela zákona o pohrebníctve
13. Pracovné rokovanie k Strategickému parku Haniska
14. Pracovné stretnutie ohľadom dopravnej situácie v obci Belža
15. Pracovné stretnutie k priebehu hranice cesty v k.ú. Belža, parc.č. 439/2
16. Obnova dediny 2020 - Sadové úpravy – Námestíčko Belža
17. Správa Kultúrnej komisie za r. 2019
18. Cyklochodník Belža – Seňa
19. Vstup obce Belža do Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., o.z.
20. Záver.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

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. Uviedol, že OZ sa koná výnimočne v sále KD za
prísnych hygienických podmienok (rúška a rukavice) z dôvodu pretrvávajúcej situácie
COVID-19. Poďakoval poslancom za ich účasť. K poslancovi Ing. Tomášovi Strakovi
uviedol, že sa do začiatku z OZ neospravedlnil. Kontrolór obce sa ospravedlnil telefonicky
ešte pred začiatkom OZ. Za zapisovateľa navrhol Martina Kopčíka, za overovateľov Margitu
Vargovčákovú a Igora Takáča. Po prednesení návrhu vyzval poslancov OZ na otázky,
pripomienkovanie a príp. doplnenie návrhu. Poslanci nemali pripomienky.
Overovatelia zápisnice:
Zapisovateľ:

Margita Vargovčáková, Igor Takáč
Martin Kopčík

K bodu č. 2
Schválenie zmeny návrhu programu riadneho zasadnutia
Starosta prečítal program. Vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp.
doplnenie návrhu. Poslanci mali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
program riadneho zasadnutia bez zmeny:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie
overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Rôzne a diskusia
5. Podnety občanov.
6. Kontrolná činnosť kontrolóra obce za r. 2019
7. Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2019
8. Rozpočtová zmena č. 1/2020
9. Žiadosť o zmenu územného plánu obce Belža – MILAMARE s.r.o. a spol.
10. Žiadosť o prehodnotenie stanoviska obce k IBV Belža - komunikácia –
FM Group s.r.o.
11. Žiadosť o príspevok na sociálnu službu Arcidiecézna charita Košice
12. Novela zákona o pohrebníctve
13. Pracovné rokovanie k Strategickému parku Haniska
14. Pracovné stretnutie ohľadom dopravnej situácie v obci Belža
15. Pracovné stretnutie k priebehu hranice cesty v k.ú. Belža, parc.č. 439/2
16. Obnova dediny 2020 - Sadové úpravy – Námestíčko Belža
17. Správa Kultúrnej komisie za r. 2019
18. Cyklochodník Belža – Seňa
19. Vstup obce Belža do Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., o.z.
20. Záver.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

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. 97– program a schval. programu –
splnené, Uzn. č. 98– Dotácie na vzdelávanie detí 2019/2020 - splnené, Uzn. č. 99 – plán
kontrol na I. polrok schválený – splnené, Uzn. č. 100 – odpis pohľadávok z minulých rokov –
zaúčtované – splnené, Uzn. č. 101 – Rozpočtové zmeny vykonané – splnené, Uzn. č. 102 –
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program kultúrnych podujatí na r. 2020 zverejnený – splnené, Uzn.č. 103 – Stanovisko
kontrolóra k rozpočtu prečítané – splnené, Uzn.č. 104 – rozpočet na r. 2020 schválený,
zverejnený – splnené, Uzn.č. 105 – rozpočet na r. 2020-2022 zverejnený – splnené, Uzn.č.
106 – správa nezávislého auditora prečítaná – splnené, Uzn.č. 107 – 109 - VZN č. 1/2020,
2/2020 a 3/2020 zverejnené, splnené, Uzn.č. 110 – odmeny poslancov za r. 2019 vyplatené,
splnené, Uzn.č. 111 – používanie súkromného motorového vozidla starostu na služobné účely
– realizované, splnené.
K bodu č. 4
Podnety občanov
Verejnosť na OZ nebola prítomná.
K bodu č. 5
Rôzne a diskusia.
 Aktualizácia dokumentácie CO – KŠ, COVID 19 a opatrenia, oznam v schránkach pre
seniorov obce, solidarita občanov a pod.
 Príprava žiadosti o dotáciu na EF - kanalizácia, neúplnosť podania o stavebné
povolenie – jedno vyjadrenie ŠVP od r. 11/2019
 Podaná žiadosť na POD 2020 – zastávka – príprava VO a povinných príloh
 Kamerový systém – VSD vyjadrenie k projektovej dokumentácii, informácia o stave
projektu, termín realizácie z pohľadu COVID-19
 Kronikárka obce – zatiaľ nepredložená žiadna pracovná verzia správy za r. 2019,
povinnosť schvaľovať text za r. 2019, prípadne za roky minulé.
 Cenová ponuka na kľúč od Profil Invest na plot pri Dome smútku, návrh na variant
Antracit v hodnote 2317,22€ .
Starosta uviedol, že obchodný zástupca vie o možnostiach a prioritách obce Toho času
z dôvodu nepredvídateľných výdavkov v súvislosti s COVID-19 navrhuje, aby bola
ponuka odložená na neskôr.
M. Sedláková – navrhujem plot vybudovať teraz alebo navrhnúť firme zmluvu
o budúcej zmluve, aby nám ceny ostali, lebo po skončení vírusu môžu byť ceny
vyššie.
Starosta – návrh na zmluvu o budúcej zmluve prednesie obchodnému zástupcovi
a informuje o výsledku poslancov.
M.Vargovčáková – ceny môžu byť aj nižšie, pretože hrozí prepúšťanie a možno sa
budú byť o zákazky.
Starosta – navrhol hlasovať o návrhu poslankyne M.Sedlákovej na vybudovanie plota
na cintoríne pri Domu smútku teraz v tomto období vo variante Antracit.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

1 hlas (Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD.)
3 hlasy (Margita Vargovčáková, Martin Kopčík,
Igor Takáč)
0 hlasov
1 hlas (Ing. Tomáš Straka)
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 Problémy s evidenciou pohrebiska – označovanie nových hrobových miest, zvykové
právo na výber hrobového miesta, úprava blízkeho okolia, oznamy v minulosti,
 Oddychová zóna – zavlažovanie, studňa pri budove, rokovanie s majiteľom
nehnuteľnosti, alternatívy využitia /cirkev
 Oprava miestnej komunikácie k Seni – rúra pod cestou, obmedzenie dopravy po
súhlase ODI KS – Truhan, práce bágrom, nový podsyp, betónovanie, asfaltovanie
a pod.
 Asfaltovanie výtlkov po zime – križovatka od Sene do Belže, autobusová zastávka –
oprava nájazdu, prejazdy pri RD-och a pod.
 Rušenie podujatí, informácia hlavného hygienika SR o stretnutiach občanov, pohreby
a podujatia - Deň obce? Úcta k starším? Úspora prostriedkov – výpadok na príjmoch
5-10% ako dopady ekonomiky COVID-19.
 Šitie rúšok v obci – vydaných 80 ks (120ks rezerva) pre seniorov nad 65r. náklady
100€ +100 € za 200 ks rúšok (sponzorsky). Výroba a šitie – M. Vargovčáková –
Ďakujeme.
 Informácie o šití aj iných občanov v obci, nebola žiadna ponuka pre OcÚ Belža
Z otázok a návrhov nevyplývajú žiadne uznesenia
K bodu č. 6
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
Starosta odovzdal slovo kontrolórovi obce. Ten informoval prítomných o jeho kontrolnej
činnosti v r. 2019. Vyzval prítomných na položenie doplňujúcich otázok, pripomienok alebo
návrhov. Po zodpovedaní odovzdal slovo starostovi. Ten vyzval poslancov OZ na otázky,
pripomienkovanie a príp. doplnenie návrhu. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti za rok 2019
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 7
Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2019
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o plnení rozpočtu za IV. štvrťrok 2019.
Následne vyzval poslancov na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie návrhu. Poslanci
nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2019.
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Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu č. 8
Rozpočtová zmena č. 1/2020
Starosta informoval OZ a prítomných o rozpočtovej zmene č. 1/2020. Vysvetlil dôvody
rozpočtovej zmeny, ktoré sa týkali volieb do NR SR a transferov k nim. Následne vyzval
poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie návrhu. Poslanci nemali ďalšie
návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
rozpočtovú zmenu č. 1/2020 (príloha tejto zápisnice).
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 9
Žiadosť o zmenu územného plánu obce Belža – MILAMARE s.r.o. a spol.
Starosta informoval OZ a verejnosť o žiadosti o zmenu ÚPD vlastníkmi parciel 222/24,
222/50, 222/6, 222/53, 222/21, 222/25-29, 222/44-46, 222/51, 222/30, 222/31-42, 222/20,
222/43, 222/47-49, 222/52, 222/7. Žiadosť prečítal. Prítomných informoval o podanej žiadosti
o územné konanie na parcelách ešte v r. 2018-2019 a o zastavení konania, o komplexnom
urbanistickom návrhu funkčného využitia a priestorového usporiadania k.ú. obce. O výsledku
rokovania – stanoviska OZ k žiadosti zašleme odpoveď. Následne vyzval OZ na doplnenie.
Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
Žiadosť o zmenu územného plánu obce Belža zo dňa 9.3.2020
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

4 hlasy (Margita Vargovčáková, Mgr. JUDr. Mária
Sedláková, PhD. Martin Kopčík, Igor Takáč)
0 hlasov
0 hlasov
1 hlas (Ing. Tomáš Straka)
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K bodu č. 10
Žiadosť o prehodnotenie stanoviska obce k IBV Belža - komunikácia –
FM Group s.r.o.
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o žiadosti o prehodnotenie stanoviska obce
k IBV Belža – komunikácia. Uzn.č. 84/2019 zo dňa 15.10.2019 OZ schválilo v troch bodoch
prenájom hodný osobitného zreteľa na komunikáciu s asfaltovým povrchom. V rokovacej sále
privítal konateľa spol. FM Group s.r.o. s projektantkou. Odovzdal im slovo a vyzval
poslancov na otázky a pripomienkovanie. Po zodpovedaní otázok poďakoval prítomným za
informácie a vyzval prítomných poslancov na doplnenie návrhu. Poslanci mali pripomienky a
ďalšie návrhy.
M.Sedláková – mám tri pohľady. Jeden je, že staviate pekné domy a vychádzame spolu dobre,
druhý je, že my sme nevedeli o tom, že vy tam budete stavať domy a tým sme teraz viac
zaťažený s tým, že stále chodíte okolo nás, práši sa a pod. A tretí je, že by sme vám aj dali čo
žiadate, že bude cesta štrková, ale potom dáte asfalt?
F.Poláček – pôvodne mala byť asfaltová, ale tým negatívnym výsledkom hydrogeologického
posudku, ktorý sme dali vypracovať k stavebnému povoleniu musíme cestu prerobiť na iný
povrch. Navrhnutá je štrková preto, že na celej ploche je nasiakavá. Ak by sme vybudovali
cestu asfaltovú alebo betónovú, tak by voda z nej ústila na Vašu cestu a tam sa nemáme kde
napojiť. To by zhoršovalo situáciu. Takže navrhujeme dať zámkovú dlažbu. Tá je navrhnutá
aj pre peších, aj pre autá aj pre nákladné vozy. Minimálne 8cm hrubá. Ak by bolo treba, je ju
možné opravovať alebo a opätovne vyrovnať.
I.Takáč – ak by nebol kanál dobudovaný a spustený, navrhujem aby sme dali 3 roky na
dokončenie cesty, či bude alebo nebude kanál. Ak by ste ako firma odišli z obce po dokončení
domov, tak by obci ostala urobená cesta. Aj tá z betónových kociek.
M.Vargovčáková – keď bude skolaudovaná cesta budú sa môcť kolaudovať aj domy?
F.Poláček – áno, cesta súvisí s domami. Prvé domy majú súpisné čísla, ale ďalšie budú
kolaudované až po kolaudácii cesty. Preto žiadame zmenu.
M.Vargovčáková – Takže dať Vám možnosť urobiť teraz štrkovú cestu, aby ste mohli
kolaudovať domy a potom urobiť v druhom kroku, ak bude aj kanalizácia do 3 rokov dlažbu
a druhá ulica bude chcieť asfalt? Aby nebol potom problém. Že tí majú kocky a tí majú asfalt.
F.Poláček – ak by sme robili cestu, tak musíme čakať na kanalizáciu. Súhlasím s poslancom
Takáčom, aby sme mohli urobiť cestu štrkovú a potom či bude alebo nebude kanalizácia
v obci, tak by sme urobili cestu konečnú. Ale možno cesta naša bude a Vaša cesta p.
Sedláková nebude.
M. Vargovčáková – keď prežijeme tento vírus... Skôr by ma zaujímalo, čo by stála cesta pred
mojím domov, že by som spolufinancovala cestu na mojej ulici. Lebo príjmy obce a potreby
obce, to vyzerá na 100 rokov, kým by bola u nás cesta. Cesta pred domom z kociek? Veď tie
tzv. mačacie kocky sú v mestách a prežili dlhé roky a rôzne vozidlá po nej chodia.
F. Poláček – uviedol že týmto spôsobom sa stavajú nové lokality, že stavebník zaráta do ceny
domu aj náklady na cestu. Počul o sume 5000 eur, cena vyplýva z technického riešenia
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a finálneho povrchu. Uvažovali ste už o tom, či by ste sa poskladali alebo neposkladali na
cestu?
M.Vargovčáková – mali by sme prebrať aj túto alternatívu.
Starosta – navrhlo sa tu viacero možností, ale chce sa opýtať, či by spoločnosť FM Group
vedela byť nápomocná pri vybudovaní odvodňovacieho rigola na ulici p. Sedlákovej, kde by
sa mohol napojiť rigol z cesty o ktorej sa teraz bavíme? Zo skúseností pri silných búrkach sa
vymýva jedna strana cesty, tá pri cintoríne. To znamená, že už teraz má cesta sklon a trpí táto
strana. Preto by navrhoval vybudovať v prvom kroku rigol a potom neskôr po ukončení
kanalizácie vybudovať cestu. Obec by zaplatila projekt cesty a riešila by všetky povolenia.
Spoločnosť by následne pomohla s výstavbou.
F.Poláček – vedel by obci pomôcť s technikou a časť aj s prácou. Na vybudovane sú potrebné
betónové kocky v rozmere 50x50cm. Robí sa profil „U“ alebo profil „V“. Finančne nevie
pomôcť, pretože vybudovanie cesty k domom bude tiež niečo stáť. Ale pomôcť chce. V rámci
dobrých vzťahov.
M.Sedláková – opýtala sa na termín ukončenia výstavby rodinných domov a termín
vybudovania cesty. Domnievala sa, že už do konca r. 2019 mal postaviť všetky domy.
Starosta – do konca roka 2019 mali postaviť časť domov t.j. 4 domy, to aj splnili. Navrhujete
termín ukončenia výstavby domov a cesty? Rok 2022, 2023 alebo 2024?
F.Poláček – navrhujem aby som mal povinnosť vybudovať cestu do 4 rokov od ukončenia
posledného domu. Je otázne, či v tom času už bude kanalizácia a ako sa zmenia okolnosti. Už
dnes by som mal stavať, ale nemôžem lebo sa nedá. Dobrý stavebník vie postaviť 2 domy za
rok. Takže potrebujem ešte 4 roky.
M.Vargovčáková – to ste pekne povedali, ale kedy dokončíte posledný dom? To by nemuselo
byť ani v r. 2024.
M.Sedláková – ja nesúhlasím, aby sa termín predlžoval. Nestotožňujte sa s názorom pána
Poláčeka, trvajme na skorom termíne.
Starosta – navrhujem, aby ste hlasovali o termínoch dokedy má podľa vás firma dokončiť
výstavbu domov. Preto sa pýtam, kto je za rok 2022? ZA: 1, Proti: 3, Zdržal sa: 0. Druhý
návrh na rok 2023? Za: 1, Proti: 1, Zdržal sa: 2. Tretí návrh na rok 2024? ZA: 3, Proti: 1,
Zdržal sa: 0. Starosta skonštatoval, že tretí návrh bol schválený a preto vyzval poslancov na
doplnenie, prípadne ďalšie pripomienkovanie k bodu rokovania? Poslanci nemali ďalšie
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
a) berie na vedomie
žiadosť o prehodnotenie stanoviska obce k IBV Belža – komunikácia zo dňa 28.02.2020

7

b) schvaľuje
zmenu uznesenia č. 84/2019 z 15.10.2019 v bode c) posledná veta sa nahrádza textom
„Odplata za prenájom nehnuteľnosti t.j. časti parcely č. 445/1 o výmere 521,6 m2 pre obec
Belža bude, že po kolaudácii komunikácie spoločnosť FM Group s.r.o., so sídlom Ipeľská
6/173, 040 11 Košice daruje skolaudovanú komunikáciu do vlastníctva obce, s tým že
miestna komunikácia bude so štrkovým povrchom.“
c) žiada
spoločnosť FM Group s.r.o., so sídlom Ipeľská 6/173, 040 11 Košice, aby cestu
špecifikovanú v bode b) ukončila najneskôr do 31.12.2024 v štandarde s povrchom zámkovej
dlažby.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 11
Žiadosť o príspevok na sociálnu službu – Arcidiecézna Charita Košice
Starosta informoval OZ a prítomných o žiadosti zo dňa 13.01.2020 zo zariadenia pre
seniorov, ktoré žiada o spoluúčasť na nákladoch našej seniorky v tomto zariadení. Následne
vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie návrhu. Poslanci mali
ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
a) berie na vedomie,
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb zo dňa 13.01.2020 pod č. sp. BeFH3-2020/19 od Arcidiecéznej Charity Košice.
b) súhlasí
s jednorázovým príspevkom v r. 2020 v sume 50,00 EUR pre žiadateľa – Arcidiecézna
Charita Košice, so sídlom: Bočná 2, 040 01 Košice, IČO: 35514027. Jednorázový príspevok
bude poukázaný na účet PRIMA Banka, č.ú.: 9330433002/5600.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 12
Novela zákona o pohrebníctve.
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o novele zákona o pohrebníctve č. 131/2010
Z.z.. Uviedol, že od r. 2015 obec evidovala požiadavku dvoch vlastníkov nehnuteľnosti pri
cintoríne o možnosť vydania stavebného povolenia na RD. Podľa vtedy platnej legislatívy
mohli dostať výnimku iba od RUVZ SR. Túto výnimku nepredložili, preto povolenie stavby
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domov od obce nedostali. Teraz je situácia iná. Novelou zákona sa podľa §36a ods. 5
ochranné pásmo 50 m zrušilo a obec si môže, ak to považuje za nutné zvoliť v novom VZN
ochranné pásmo. Starosta informoval prítomných, že na najbližšie OZ pripraví VZN o ktorom
budú poslanci rokovať. Následne vyzval poslancov na ďalšie doplnenie, pripomienkovanie
a návrhy. Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
novelu zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve účinnú od 1.4.2020 t.j. zrušenie ochranného
pásma 50 m pohrebiska k 31.3.2020.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 13
Pracovné rokovanie k Strategickému parku Haniska
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o pracovnom stretnutí k Strategickému parku
Haniska, ktorého sa zúčastnil v priestoroch budovy KSK v Košiciach dňa 27.2.2020.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícii
a obchodu), poslanec KSK a predseda komisie ÚPaŽP (Územné plánovanie a životného
prostredia), zástupca InvEast SK s.r.o, starostovia obcí Haniska, Čaňa, Ždaňa a Belža,
zástupca riaditeľa úradu KSK a vedúci odboru projektov a investícii, referentky RRÚP a ŽP
(odboru regionálneho rozvoja územného plánovania a životného prostredia). Následne
prečítal záznam z pracovného rokovania k Strategickému parku Haniska. Potom vyzval
poslancov na ďalšie doplnenie, pripomienkovanie a návrhy. Poslanci nemali ďalšie návrhy ani
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
informácie a závery vyplývajúce z pracovného stretnutia k Strategickému parku Haniska zo
dňa 27.2.2020.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 14
Pracovné stretnutie ohľadom dopravnej situácie v obci Belža
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o pracovnom stretnutí ohľadom dopravnej
situácie v obci Belža. Dňa 26.2.2020 sa uskutočnilo prvé stretnutie s pracovníkom z OR PZ
KS, ODI, kde spolu prešli situáciu od RD č. 43-41 a križovatky v extraviláne obce. Z neho
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vyplynuli návrhy riešení, ktoré boli zaslané poslancom na štúdium. Druhé stretnutie
s pozvanými zástupcami SC KSK KS za cestu III. tr., OU KS, odbor dopravy, zástupca ODI
KS a jedným poslancom OZ sa uskutočnilo 4.3.2020. Predmetom stretnutia bola situácia na
ceste III. tr., križovatky z I. tr. na III. tr. a z I. tr. na miestnu komunikáciu, bezpečnosť
autobusovej zastávky na ceste I. tr. – rázcestie, životnosť a funkčnosť mostov na ceste III. tr.,
riešenie informačných tabúľ v obci, tabuľa pozor zver na vstupe do obce obojsmerne, tabuľa
s textom Vitajte v obci obojsmerne, osadenie solárneho osvetlenia na križovatke I. tr. a III. tr.
a posúdenie zdravotného stavu stromov pri vstupe do obce. Starosta informoval prítomných
o tom, že na stretnutie pozýval aj poslancov OZ. Zúčastnil sa poslanec M.Kopčík. Následne
prečítal závery z pracovného stretnutia a prečítal aj Návrh na zlepšenie dopravnobezpečnostnej situácie z 10.3.2020, ktoré OR PZ KS, ODI, oddelenie výkon služby
adresovalo OU KS, odboru dopravy a pozemných komunikácii. Dňa 18.3.2020 sa malo
konať ďalšie pracovné stretnutie so zástupcami z SC KSK, OU KE, odborom dopravy a OR
PZ KS, ODI z dôvodu prerokovania situácie na ceste I. tr. v extraviláne obce najmä z dôvodu
zvýšenia bezpečnosti. Zníženie rýchlosti, osadenie nových zvislých dopravných značiek ako
aj vodorovného značenia, reflexné označenie cesty a podobne. Pre COVID-19 sa stretnutie
presunulo na neurčito. Informoval prítomných, že správu zaslal poslancom na štúdium.
Správu následne prečítal. Vyzval prítomných poslancov na doplnenie. Poslanci nemali ďalšie
návrhy ani pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
informácie a výsledky pracovného stretnutia ohľadom dopravno-bezpečnostnej situácie v k.ú.
obce Belža.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 15
Pracovné stretnutie k priebehu hranice cesty v k.ú. Belža, parc.č. 439/2
Starosta informoval poslancov OZ a verejnosť o stave veci sp.zn. 15C/547/2016 k priebehu
hranice cesty v k.ú. Belža, parc.č. 439/2. Na súdne pojednávanie dňa 20.2.2020 sa dostavili
všetci účastníci sporu. Sudkyňa po vypočutí žalobcu a žalovaného vypočula aj intervientov.
Po zhodnotení predložených dôkazov a výpovedí vyjadrila názor, že na základe znaleckého
posudku znalca Bujňáka o stanovení priebehu spoločnej hranice pozemkov parc.č. 16/1, 17/1
a 439/2 považuje meranie za dostačujúce a predpokladá, že rozsudok by mohol byť
v prospech žalobcu. Upozornila na to, že v prípade odvolávania sa obce voči rozsudku sa
môže prípad ťahať ešte viac rokov. Navrhla preto, aby sa strany vzájomne dohodli na
priebehu hraníc cesty s obcou. Po skončení pojednávania sa účastníci sporu spolu dohodli, že
sa stretnú na pracovnom stretnutí v priestoroch KD Belža za účelom vysvetlenia si situácie
a možnej prípadnej dohody. Dňa 6.3.2020 starosta zvolal pracovné stretnutie s účastníkmi,
z ktorého vyhotovil zápisnicu. Zápisnicu prečítal. Následne vyzval poslancov na doplnenie,
pripomienkovanie a pod. Poslanci nemali pripomienky.
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Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
informácie a závery pracovného stretnutia k priebehu hranice pozemkov v k.ú. Belža, parc.
č. 439/2 a 17/1, 16/1.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 16
Obnova dediny 2020 - Sadové úpravy – Námestíčko Belža
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o podanej žiadosti o dotáciu na
Environmentálny fond – Obnova dediny na rok 2020 z 10/2019. Rozhodnutím č. 11/POD806/20 bola dotácia schválená. K podpisu zmluvy musí mať obec ukončené VO, ktoré bude
vyhlásené s termínom do 30.4.2020 do 12:00 hod. Projekt bude zrealizovaný do konca
októbra. Dotácia kryje 95% projektu a obec spolufinancuje 5% z vlastných zdrojov. Obec
zrealizuje časť prác a výrobu dreveného mobiliáru. Po informovaní starosta vyzval poslancov
OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie bodu rokovania. Poslanci nemali ďalšie
návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
a) berie na vedomie
Rozhodnutie č. 11/POD-806/20 o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z
Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2020 žiadateľovi, t.j. Obec Belža na účel
dotácie – projektu: Sadové úpravy – Námestíčko Belža, vo výške 4930,26 EUR (slovom:
štyritisícdevästotridsať eur a dvadsaťšesť centov)
b) súhlasí
s finančnou spoluúčasťou obce Belža vo výške 5% nákladov z iných zdrojov, teda suma vo
výške 259,49 EUR (slovom: dvestopäťdesiatdeväť eur a štyridsaťdeväť centov).
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 17
Správa Kultúrnej komisie za r. 2019
Starosta informoval poslancov OZ a verejnosť o Správe kultúrnej komisie za r. 2019, ktorú
predložila predsedníčka a poslankyňa M. Vargovčáková. Odovzdal jej slovo. Po informovaní
prítomných o podujatiach predsedníčka odovzdala slovo starostovi. Následne vyzval
poslancov na doplnenie, prípadne zmenu návrhu tohto bodu rokovania. Poslanci nemali ďalšie
pripomienky.
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Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
správu kultúrnej komisie za r. 2019.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 18
Cyklochodník Belža - Seňa
Starosta informoval OZ a verejnosť o aktuálnych informáciách ohľadom Cyklochodníka
Belža - Seňa. Obec Seňa má schválený projekt na cyklochodník, ktorý bude končiť na hranici
k.ú. Seňa s obcou Belža. Obec pripravuje žiadosť k výzve o dotáciu na r. 2020 z MDaV SR. Z
pracovného stretnutia ohľadom dopravno-bezpečnostnej situácie v obci vyplynulo, že
autobusová zastávka na rázcestí (križovatka cesta I. tr. a miestna komunikácia) je nebezpečná
a preto sa treba zaoberať iným riešením situácie. Obec požiada projektanta s odboru dopravy
o posúdenie situácie a v spolupráci s OR PZ KS, ODI navrhne riešenie stavu. Zastávka by
mohla byť zapracovaná do projektu cyklochodníka. Starosta plánoval od 03/2020 navštevovať
vlastníkov nehnuteľností za účelom predaja pozemkov pod cyklochodníkom. Z dôvodu
šírenia COVID-19 sa termín posúva. Starosta následne vyzval poslancov na doplnenie návrhu,
pripomienkovanie. Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
informácie k projektu Cyklochodník Belža – Seňa pozdĺž cesty I/17.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 19
Vstup obce Belža do Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z.

Starosta informoval poslancov OZ a verejnosť o stanovách Klubu akcionárov VVS a dôvody
vzniku. Upozornil, že poslancom zaslal materiály na štúdium. Prítomným na OZ uviedol, že
VVS evidovala k 31.12.2018 771 akcionárov. Z nich približne 97% má podiel na ZI menší
ako 0,5%. Skupina 21 akcionárov (3%) má podiel na ZI vyšší ako 0,5% a disponuje viac ako
50% všetkých hlasov. Uviedol, že absolútna menšina počtu akcionárov môže presadiť svoje
rozhodnutia bez ohľadu na dominantnosť počtu akcionárov s minimálnym počtom akcii.
Následne vyzval poslancov na doplnenie, prípadne zmenu návrhu tohto bodu rokovania.
Poslanci mali ďalšie pripomienky.
I.Takáč – vyplýva z členstva aj členský príspevok?
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Starosta – členstvo v KA je dobrovoľné a bezplatné. Následne vyzval poslancov na doplnenie
prípadne pripomienkovanie. Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
Podľa § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov:
a) berie na vedomie
znenie stanov Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., o.z. (ďalej
len „KA VVS OZ“).
b) schvaľuje
účasť obce v združení:
Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. so sídlom: Hlavné
námestie 356/5, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 52861058,
Registračné číslo: VVS/1-900/90-58096, Registrový úrad: Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky.
c) poveruje
starostu obce, aby vykonal všetky potrebné úkony súvisiace so vznikom členstva v KA VVS
OZ v zmysle príslušných právnych predpisov a stanov KA VVS OZ.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 20
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie OZ ukončil
o 19:52 hod.

Zapísal: Martin Kopčík

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

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

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

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

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