Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ obce Belža zo dňa 15. marca 2021
(uzn. Č. 166-178/2021)
Uznesenie Č. 166/202 1
Návrh programu riadneho zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovatel‘a, návrhovej komisie a schválenie
overovatel‘ov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Rózne.
5. Podnety občanov.
6. Plnenie rozpočtu za IV. štvrt‘rok 2020
7. Rozpočtová zmena Č. 1/2021.
8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
9. Ziadosť o príspevok na sociálnu službu Arcidiecézna Charita Košice
10. Vyhlásenie vol‘by hlavného kontrolóra obce Belža
11. Park Belža Belžanskí priatelia o.z.
12. Program obnovy dedina na rok 2021 Pevnosť Belža revitalizácia detského ihriska
pri kultúrnom dome
13. Jednodňová turistika Perší dub žiadost‘ o regionálny príspevok z Nízko
rozvinutého okresu Košice-okolie
14. Plán priorít obce Belža vyhodnotenie
15. Informácia o preskúmaní zmlúv pred podpisom podl‘a nariadenia GDPR
16. Právoplatný rozsudok vo veci I 5C/547/2016 o určení hranice pozemkov medzi parc.
KN C Č. 16/1, 16/2, 17/1 a 439/2v k.ú. Belža atrovy konania
17. Záver.
—

—

—

—

—

—

-

Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

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

V Belži, dňa 15.3.2021
Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie Č. 167/2021
Obecné zastupitel‘stvo obce Belža
schval‘uje
program zasadnutia so zmenou:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovatel‘a, návrhovej komisie a schválenie
overovatel‘ov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Kontrola pinenia uznesení.
4. Rózne.
5. Podnety občanov.
6. Pinenie rozpočtu za IV. štvrt‘rok 2020
7. Rozpočtová zmena Č. 1/2021.
8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
9. Ziadosf o príspevok na sociálnu službu Arcidiecézna Charita Košice
10. Vyhlásenie vol‘by hlavného kontrolóra obce Belža
11. Park Belža Belžanskí priatelia o.z.
12. Program obnovy dedina na rok 2021 Pevnost‘ Belža revitalizácia detského ihriska
pri kultúrnom dome
13. Jednodňová turistika Perší dub žiadost‘ o regionálny príspevok z Nízko
rozvinutého okresu Košice-okolie
14. Plán priorít obce Belža vyhodnotenie
15. Informácia o preskúmaní zmlúv pred podpisom podl‘a nariadenia GDPR
16. Právoplatný rozsudok vo veci I 5C/547/20 16 o určení hranice pozemkov medzi parc.
KNCč. 16/1, 16/2, 17/1 a439/2vk.ú.Belžaatrovykonania
17. Návrh petície proti preletom helikoptér spoločnosti STA nad územím obce Belže
(intravilán + extravilán obce). Zabezpečit‘ autorizované meranie hluku firmou na to
určenou.
18. Záver.
—

—

—

—

—

—

-

Hiasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

V Belži, dňa 15.3.2021
Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznescnic Č. 168/2021
Obecné zastupitel‘stvo obce Belža
bene na vedomie
pinenie rozpočtu za IV. štvrfrok 2020.
Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

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

V Belži, dňa 15.3.2021
Ing. Ondrej Pravda
starosta
Uznesenie Č. 169/2021
Obecné zastupitel‘stvo
schval‘uj e
rozpočtovú zmenu č. 1/2021 (v prílohe zápisnice).
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

V Belži, dňa 15.3.2021
Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie Č. 170/202 1
Obecné zastupitel‘stvo
bene na vedomie
správu o kontrolnej činnosti za rok 2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal Sa:
neprítomní:

V Belži, dňa 15.3.2021

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

‚L

~

Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie Č. 171/2021
Obecné zastupitel‘stvo obce Belža
a) bene na vedomie,
Ziadost‘ o zabezpeČenie poskytovania sociálnych služieb zo dňa 27.01.2021 pod č. sp. Be-FH3202 1/33 od Arcidiecéznej Charity Košice, Bočná 2, 040 01 Košice.
b) súhlasí
s jednorázovým príspevkom v r. 2021 v sume 50,00 EUR na jedného seniora, spolu 2x 50,00
EUR pre žiadatel‘a Arcidiecézna Charita Košice, so sídlom: Bočná 2, 040 01 Košice, ICO:
35514027. Jednorázový príspevok bude poukázaný na účet PRIMA Banka, IBAN: SK86 5600
0000 0093 3043 3002.
—

Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal Sa:
neprítomní:

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

V Belži, dňa 15.3.2021
‚]‚~

~

Ing. Ondrej Pravda
Starosta

Uznesenie Č. 172/202 1
Obecné zastupitel‘stvo
A.

vyhlasuje

na základe ustanovenia ~ 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vol‘bu hlavného kontrolóra obce a určuje deň konania vol‘by na
deň 21.06.2021.
B.

schval‘uje
1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Belža v súlade s ~ I 8a
zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
.
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
.
bezúhonnosť,
.
spósobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
1. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady:
.
rneno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e
mail),
.
štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného
zaradenia,
.
úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne d‘alšie kópie
dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spósobilostí,
.

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov čestné vyhlásenie o

spósobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
.
písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vol‘by hlavného kontrolóra
mesta,
3. Vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na hlavného kontrolóra
.
Na účely vyhodnotenia spinenia kritérií kandidátov na hlavného kontrolóra obecné
zastupitel‘stvo ustanovuje komisiu na vyhodnotenie spinenia podmienok, v zložení:
predseda
Ing. Ondrej Pravda
člen
Igor Takáč
člen
Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD.
člen
Margita Vargovčáková
• člen
Ing. Tomáš Straka
• člen
Martin Kopčík
-

-

-

.

Komisiaje zodpovedná za vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra podl‘a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Komisiu zvolá jej predseda určený obecným
zastupitel‘stvom. Komisia zasadne Po uplynutí lehoty na predkladanie prihlášok
a otvorí obálky doručené v lehote na ich predkladanie. Komisia spíše o vyhodnotení
splnenia podmienok zápisnicu, kde uvedie splnenie podmienok jednotlivých
kandidátov. Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia splnenia podmienok bude
predložená poslancom na zasadnutí obecného zastupitel‘stva dňa 21.6.2021, na ktorom
prebehne vol‘ba hlavného kontrolóra.

4.

Spósob vol‘by hlavného kontiolóra ajej priebeh:
Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú
písomne pozvaní na zasadnutie obecného zastupitel‘stva Belža, ktoré sa bude konat‘
dňa 21.06.2021, kde každý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej
prezentácie v časovom rozsahu maximálne 5 min.
.
Každý poslanec má pri diskusii k vol‘be hlavného kontrolóra obce právo vystúpit‘ k
prezentácii každého kandidáta jeden krát bez možnosti faktických poznámok.
.
Kandidáti budú maf právo vystúpiť v abecednom poradí.
.
Vol‘ba hlavného kontrolóra bude tajná.
.
Vol‘ba sa uskutoční Po skončení prezentácie jednotlivých kandidátov.
.
Každý poslanec obecného zastupitel‘stva obdrží hlasovací lístok s menami
jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku zoradení v abecednom
poradí. Každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého
považuje za najvhodnejšieho, lístok následne vloží do obálky a vhodí ho do
pripravenej volehnej urny.
.
Za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len
jedno poradové číslo s menom kandidáta.
5. Na zvolenie hlavného kontrolóraje potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny ‚‘šetkých
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, Mestské zastupitel‘stvo
ešte na tej istej schódzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti,
ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti
hlasov do druhého kola volieb postupuj Ú všetci kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Belžaje stanovený v rozsahu 10%
pracovného úväzku.
7. Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce Belžaje 01.07.202 1.
o

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručif najneskór 14 dní pred dňom
konania vol‘by, t.j. do 10.06.2021 do 14:00 hod. (prihláška móže byt‘ v danej lehote doručená
poštou alebo aj fyzicky na obecný úrad Belža). Obálka musí byt‘ zalepená a zretel‘ne označená
textom „Vol‘ba hlavného kontrolóra Neotváraf“. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadat‘.
—

Adresa na doručenie: Obec Belža, BeJža 80, 04458 Seňa.
Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal Sa:
neprítomní:

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

V Belži, dňa 15.3.2021
Ing. Ondrej Pravda
starosta

liznesenie Č. 173/2021
Obecné zastupitel‘stvo
a) súhlasí
s návrhom občianskeho združenia Belžanskí priatelia, so sídlom Belža 102, 04458, ICO:
42 [08 250 k darovacej zrnluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa
6.4.2020 a to vo výške vlas~níekeho podielu 1/1 všelkýeh hracích prvkov tvoriacich detské
ihrisko a systém hracích prvkov určených pre deti nachádzajúcich sa v areáli parku. Park sa
naehádza na časti pozernkov parcela registra „C~‘, parcela číslo 328/25, o výmere 820m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, d‘alej parcela registra „C“, parcela číslo 328/26,
o výmere 689m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“. parcela
číslo 328/27, o výmere 3147 rn2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, všetko evidované
na LV 404, k.ú. Be[ža, okres Košice-okolie.
b) poveruje
starostu obce, aby požiadal Okresný úrad Košice-okolie, Katastrálny odbor, Južná trieda
1598/82, 040 17 Košice o výmaz „Nájorneu“ Belžanskí priatelia so sídlom Belža 102, 044
58, ktorý je uvedený v liste vlastníctva Č. 404 k parcelám registra „C“ Č. 328/25-27.
—

Hiasovanie:

za:
proti :
zdržal Sa:
neprítomní:

3 hlasy (Igor Takáč, Martin Kopčík, Ing. Tomáš
Straka)
0 hlasov
I hlas (Mária Sedláková)
1 hlas (Margita VargovČáková)

V Belži, dňa 15.3.2021
Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie Č. 174/2021
Obecné zastupitel‘stvo
a) bene na vedomie
informácie k pripravovanému projektu z Programu obnovy dediny na rok 2021
b) súhlasí
s finančnou spoluúčast‘ou obce Belža vo výške 10% nákladov z mých zdrojov t.j. 500 EUR.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal Sa:
neprítomní:

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

V Belži, dňa 15.3.2021
Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie Č. 175/202 1
Obecné zastupitel‘stvo
a) bene na vedomie
informáciu o projekte Jednodňová turistika
z Nízko rozvinutého okresu Košice-okolie.

—

Perší dub

—

žiadost‘ o regionálny príspevok

b) súhlasí
s finančnou spoluúčasfou obce Belža vo výške 10% nákladov z mých zdrojov t.j. 1000 EUR.
Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

V Belži, dňa 15.3.2021

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

‚J

Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie Č. 176/2021
Obecné zastupitel‘stvo
benc na vedomie
informácie k vyhodnoteniu Plánu priorít obce Belža, ktorý realizoval starosta obce.
Hiasovanie:

za:
proti :
zdržal Sa:
neprítomní:

V Belži dňa 15.3.2021

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

‚j~ V‘

Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie Č. 177/2021
Obecné zastupitel‘stvo
bene na vedomie
zápisnicu starostu obce z preskúmania uzatvorených zmlúv pred podpisom podl‘a nariadenia
GDPR.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

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

V Belži, dňa 15.3.2021
V
Ing. Ondrej Pravda
starosta

Uznesenie Č. 178/202 1
Obecné zastupitel‘stvo
a) bene na vedomie
vyjadrenie spoločnosti Slovak Training Acadamy, Ltd., Medzinárodné letisko Košice, Košice
041 75 k preletom vrtul‘níkov nad katastrálnym územím obce Belža.
Hiasovanie:

za:
proti:
zdržal Sa:
neprítomní:

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

b) schval‘uje
návrh petície za zrušenie preletov vrtul‘níkov spoločnosťou Slovak Training Acadamy Ltd.,
Medzinárodné letisko Košice, Košice 041 75 nad zastavaným územím obce Belža.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

3 hlasy (Igor Takáč, Martin Kopčík, Ing. Tomáš
Straka)
0 hlasov
I hlas (Mária Sedláková)
I hlas (Margita Vargovčáková)

V Belži, dňa 15.3.2021
Ing. Ondrej Pravda
starosta

