Zápisnica
z riadneho zasadnutia OZ v Belži dňa 29. júna 2021
Začiatok: 18:00 hod.
Prítomní:

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. Voľba hlavného kontrolóra obce Belža
7. Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce Belža za rok 2020 a Záverečný účet
obce Belža za rok 2020
8. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2021
9. Rozpočtová zmena č. 2-4/2021.
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Belža na druhý polrok roku 2021
11. Miestna akčná skupina Hornád – Slanské vrchy, o.z.
12. Správa ciest Košického samosprávneho kraja – zápis bremena zo zákona
13. Materská škôlka v obci - štúdia
14. OTP Banka Slovensko spojenie s ČSOB
15. Dobrovoľný hasičský zbor Seňa
16. Záver.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

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. M. Sedláková sa sms-kou ospravedlnila z neúčasti. Za
zapisovateľa určuje M. Kopčíka, za overovateľov M. Vargovčáková a Igora Takáča. Po
prednesení návrhu vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie
návrhu. Poslanci nemali pripomienky ani iné návrhy.
Overovatelia zápisnice:
Zapisovateľ:

M. Vargovčaková, Igor Takáč
M. Kopčík

K bodu č. 2
Schválenie programu zasadnutia
Starosta prečítal program. Následne vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie
a príp. doplnenie návrhu zmeny programu rokovania. Poslanci nemali ďalšie návrhy na
doplnenie.

Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
program zasadnutia bez zmien:
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. Voľba hlavného kontrolóra obce Belža
7. Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce Belža za rok 2020 a Záverečný účet
obce Belža za rok 2020
8. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2021
9. Rozpočtová zmena č. 2-4/2021.
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Belža na druhý polrok roku 2021
11. Miestna akčná skupina Hornád – Slanské vrchy, o.z.
12. Správa ciest Košického samosprávneho kraja – zápis bremena zo zákona
13. Materská škôlka v obci - štúdia
14. OTP Banka Slovensko spojenie s ČSOB
15. Dobrovoľný hasičský zbor Seňa
16. Záver.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 3
Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval OZ o plnení uznesení. Upozornil prítomných, že kvôli krátkosti
predchádzajúceho OZ z 9.4.2021 len s jedným bodom rokovania doplňuje na dnešnom aj OZ
z 15.3.2021. 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 19.8.2019 sa ešte vlastníci neozvali s novým
návrhom zmluvy – čiastočne splnené, Uzn. č. 166-167 program a schval. programu – splnené, Uzn. č.
168 - Plnenie rozpočtu, zverejnené – splnené, Uzn.č. 169 - RZ – zaúčtované, schválené, splnené, Uzn.
č. 170 – správa o kontrolnej činnosti – zverejnené, splnené, Uzn. č. 171 – Arcidiecézna Charita
Košice, zaslaná úhrada dňa 31.3.2021, Uzn. č. 172 – vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra,
zverejnené, viac v bode č. 12, Uzn. č. 173 – Belžanski priatelia – Ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa
18.3.2021, zaslaná žiadosť o výmaz nájomcu z LV č. 404 na OU KS, Katastrálny odbor, v deň OZ
úhrada kolku za výmaz – splnené, Uzn. č. 174 - Program obnovy dediny 2021 podaný, splnené, Uzn.
č. 175 – NRO – Perší dub – schválený, nasleduje podpis zmluvy a realizácia projektu – splnené, Uzn.
č. 176 – Plán priorít obce Belža – príprava článku do novín BELŽAN 2/2021, čiastočne splnené, Uzn.

č. 177 – Zápisnica a list na NKU zaslané k GDPR, splnené, Uzn, č. 178 – Petícia k preletu
vrtuľníkov doručená poslancom OZ, splnené, Uzn. č. 179-180 – Program a schval.programu
OZ, prerokované, splnené, Uzn. č. 181 – Zmluva o výpožičke k Peršemu dubu podpísaná,
podaná ako príloha k projektu Perší dub na NRO, splnené.
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K bodu č. 4
Rôzne a diskusia.
 POD 2021 - detské ihrisko – zatiaľ nevyhodnotený projekt na EF
 NRO – Perší Dub – zatiaľ nevyhodnotený projekt na ministerstve
 SPP Nadácia – Športuj aj TY – podaný projekt, schválený v sume 1000 eur, schválený
nákup pingpongových mobilných stolov a rakiet, príprava prieskumu trhu a nákup,
 SPP Nadácia – Municipality – úprava okolia KD Belža – neúspešné
 Kronikárka obce – oznam do novín
 Belžanski priatelia – oznam v schránkach, opakovanie oznamu
 Ponuka verejného osvetlenia - garantovaná energetická služba
 Zrušenie BIO odpadu na cintoríne pri kostole – nedisciplinovanosť občanov
s odpadom, doporučenie na využívanie 1100 litrových nádob na odpad,
 Cenové ponuky na opravu výtlkov, urgencia Správy ciest III. tr., oprava autobusovej
zastávky
 Pracovné stretnutie k hale na oddychovej zóne, potenciál budovy v ďalších projektoch
- materská škôlka viac v bode č. 12
 MAS – školenie 6-8.7. nové informácie k realizácii rekonštrukcie elektriny?
 Asistované ščítanie obyvateľov do 13.06.2021 celkom 93,72% obyvateľov,
 Odpočet podružných meračov ku kamerovému, vyplatenie v hotovosti aj prevodom,
náklady 8-11eur/1 kam.
 Kosenie v obci – článok v novinách, upozornenie
 Návrh novej cesty v lokalite RD č. 66 až 125, spolupráca s projektantom, 3 návrhy,
predpokladané náklady do 600 eur
 UMR – dotazník pre občanov – webové sídlo, link
 Kultúrne podujatia na r. 2021 – dohoda starostov RZOH o neorganizovaní
 Príprava ku kanalizácii – Kechnec, Milhosť, Seňa a Belža, pracovné stretnutie
s projektantom ohľadom spustenia časti stokovej časti obce, skúška tesnosti,
 Pripravované projekty ešte v r. 2021 – IROP – cesty (gyňovská, cirkevná a okolo
plynárni), rozsah prác, projekt, žiadosť o NFP, povolenia, vzťahy so zemou a pod.
 Očkovanie seniorov a občanov v obci v spolupráci s KSK – mobilná očkovacia
ambulancia, Pfizer
 Návrh p. Tomeka na doplnenie hniezda pre bocianov, návrh lokalít (pri oddychovej
zóne, pri hasičke, pri OcÚ Belža), komunikácia so ŠOP SR p. Trojčák,
http://www.bociany.sk/
Z otázok a návrhov nevyplývajú žiadne uznesenia
K bodu č. 5
Podnety občanov
Na OZ nebola prítomná žiadna verejnosť.
K bodu č. 6
Voľba hlavného kontrolóra obce Belža
Predseda výberovej komisie konštatoval, že dňa 16.6.2021 komisia otvorila obálky a na
základe toho bol na voľbu hlavného kontrolóra pozvaný jeden uchádzač: Ing. Juraj Mosej,
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bytom Ťahanovská 72, Košice. O 18:25 hod. bol do zasadacej miestnosti pozvaný Ing. Juraj
Mosej, ktorý zodpovedal otázky výberovej komisie. Po ukončení výberového konania starosta
prítomného uchádzačova požiadal, aby opustil rokovaciu miestnosť z dôvodu voľby.
Následne sa uskutočnila voľba predpísaným spôsobom. Po vyhodnotení voľby bolo obecným
zastupiteľstvom schválené:
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
1. berie na vedomie prezentáciu kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Belža
2. konštatuje, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
3. volí podľa § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení Ing. Juraja Moseja do funkcie hlavného kontrolóra obce Belža na
dobu určitú od 1.7.2021 do 30.6.2027
4. určuje
a) Plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18c ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení
b) Podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 10% t.j. 2 dni v mesiaci.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

Po schválení poslanci do rokovacej miestnosti pozvali Ing. Juraja Moseja, zablahoželali mu
k opätovnému zvoleniu a venovali sa ďalším bodom rokovania.
K bodu č. 7
Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce Belža za rok 2020 a Záverečný účet
obce Belža za rok 2020
Starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Belža, aby informoval OZ a verejnosť
o stanovisku k Záverečnému účtu obce Belža za rok 2020. Následne starosta informoval OZ
a verejnosť o stave hospodárenia obce Belža za rok 2020. Uviedol, že záverečný účet
vypracovala pracovníčka – účtovníčka. Prečítal upravený návrh uznesenia, ktoré by mohlo
OZ prijať v takomto znení: Obecné zastupiteľstvo obce Belža
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
b) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 16200,86 EUR (slovom: šestnásťtisícdvestoeur a osemdesiatšesť centov).
Starosta vyzval obecné zastupiteľstvo na doplnenie. Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
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b) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 16200,86 EUR (slovom: šesťnásťtisícdvestoeur a osemdesiatšesť centov).
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 8
Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2021
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2021.
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 I. štvrťrok 2021.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 9
Rozpočtová zmena č. 2-4/2021
Starosta informoval prítomných poslancov a verejnosť o RZ č. 2/2021, ktorá sa týka úhrady
finančných prostriedkov z PPA PRV ku kamerám. RZ č. 3/2021, ktorá sa týka transferov na
príjmovej časti a prostriedkov za testovanie a RZ č. 4/2021, ktorou OZ presúva RF do
kapitálových výdavkov na projekty napr. spoluúčasť na Perší dub, spoluúčasť na POD 2021,
spoluúčasť na IROP a spoluúčasť na kanalizáciu. Starosta vyzval obecné zastupiteľstvo na
doplnenie. Poslanci nemali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
a) schvaľuje
rozpočtovú zmenu č. 2/2021 (v prílohe zápisnice).
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

3 hlasy (Igor Takáč, Martin Kopčík, Margita
Vargovčáková)
0 hlasov
0 hlasov
2 hlasy (Ing. Tomáš, Straka, Mária Sedláková)
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b) schvaľuje
rozpočtovú zmenu č. 3/2021 (v prílohe zápisnice).
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

c) schvaľuje
rozpočtovú zmenu č. 4/2021 (v prílohe zápisnice).
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

3 hlasy (Igor Takáč, Martin Kopčík, Margita
Vargovčákova)
0 hlasov
0 hlasov
2 hlasy (Ing. Tomáš, Straka, Mária Sedláková)

K bodu č. 10
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Belža na druhý polrok roku 2021
Starosta odovzdal slovo kontrolórovi obce. Ten informoval prítomných o pláne kontrolnej
činnosti na druhý polrok roku 2021. Po prednesení a odpovediach na otázky poslancov
odovzdal slovo starostovi obce. Ten vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie
a príp. doplnenie návrhu. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Belža na druhý polrok roku 2021.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 11
Miestna akčná skupina Hornád – Slanské vrchy, o.z.
Starosta informoval OZ a prítomných o zmenách v MAS. Na pracovnom stretnutí dňa boli
starostovia vyzvaní, aby na zastupiteľstvách schválili, že obec súhlasí so zaradením do územia
pôsobnosti MAS. Následne vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp.
doplnenie návrhu. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
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Obecné zastupiteľstvo obce Belža
súhlasí,
že Obec Belža bude zaradená do územia pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny Hornád –
Slanské vrchy, o.z.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 12
Správa ciest Košického samosprávneho kraja – zápis bremena zo zákona.
Starosta informoval OZ a prítomných o oznámení zo dňa 13.5.2021, kde OU KS, Katastrálny
odbor oznámil, že bol vykonaný zápis údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu
katastra nehnuteľností na základe záznamovej listiny č. Z 1169/2021 – zápis vecného
bremena zo zákona na LV č. 404 s číslom zmeny 54/2021. Následne vyzval poslancov na
doplnenie, otázky prípadne iné návrhy. Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
oznámenie Okresného úradu Košice-okolie, Katastrálny odbor o zápise údajov o právach
k nehnuteľnostiam do operátu katastra nehnuteľností za základe záznamovej listiny číslo
Z 1169/2021 – zápis vecného bremena zo zákona v katastrálnom území Belža, na liste
vlastníctva 404, číslo zmeny 54/2021 a to:
Vecné bremeno zo zákona: Z 1169/2021 zo dňa 16.03.2021 - v zmysle ustanovenia § 4 ods.1
zák. č. 66/2009 Z.z. vzniká vo verejnom záujme právo zodpovedajúce vecnému bremenu,
obsahom ktorého je držba a užívanie zastavaných pozemkov registra C KN č. 458/1, 458/2,
458/3 pod inžinierskou stavbou, vrátane práva uskutočňovať inžiniersku stavbu alebo zmenu
inžinierskej stavby v prospech Košického samosprávneho kraja ako vlastníka inžinierskej
stavby - pozemnej komunikácie - cesty III. triedy na pozemkoch registra C KN parc.č. 458/1,
458/2, 458/3 v zmysle zákona č. 446/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov č.z.- 54/21.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 13
Materská škôlka v obci - štúdia
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o pracovnom stretnutí so zástupcami farnosti
Belža a vlastníkom budovy bez súpisného čísla na parcele č. 406/24. Zo stretnutia vyplynulo,
že Obec Belža nemám priestorové kapacity na projekty, preto rokuje o alternatívach. Farnosť
Belža má pozemky, má aj budovy. Po pracovnom stretnutí s riaditeľskou MŠ Seňa
a riaditeľkou Spojenej MŠ a ZŠ v Košiciach obec potrebuje rekonštruovať priestory alebo
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mať pozemok na vybudovanie MŠ pre potreby obce. Zo stretnutí vyplynula potreba spracovať
štúdiu, ktorá stanoví minimálne parametre a predpokladané náklady na výstavbu alebo
rekonštrukciu MŠ pre obec. Obec Seňa súhlasila s možnosťou alokovaného pracoviska MŠ
Seňa v našej obci. Predpokladané náklady na štúdiu sú približne 1200 eur. Po prednesení
návrhu následne vyzval poslancov na ďalšie doplnenie, pripomienkovanie a návrhy k listu
a k návrhu darovacej zmluve. Poslanci mali pripomienky.
Obecné zastupiteľstvom obce Belža
berie na vedomie
informácie k problematike vzniku Materskej škôlky v obci
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 14
OTP Banka Slovensko a jej spojenie s ČSOB
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o avizovanom zlúčení OTP Banky Slovensko
s ČSOB a prechodnom období pre obce k ukončeniu platnosti účtov v tejto banke s nutnosťou
otvorenia nových. Obec má v OTP účty k projektom aj úver na strechu. Z dôvodu
plánovaných aktivít v nasledujúcom období je potrebné zvážiť ponuky konkurenčným bánk.
Zároveň upozornil na disponovanie s účtom a vysvetlil dôvody. Po informovaní starosta
vyzval poslancov OZ na otázky, pripomienkovanie a príp. doplnenie bodu rokovania.
Poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Belža
berie na vedomie
informácie k spojeniu OTP Banky Slovensko a ČSOB a.s. a prechodnom období k ukončeniu
platnosti účtov klientov v OTP Banke Slovensko.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 15
Dobrovoľný hasičský zbor Seňa
Starosta informoval OZ a ostatných prítomných o Dobrovoľnom hasičskom zbore
a povinnostiach obcí nad 500 obyvateľov podľa zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších
predpisov, § 15 odsek 1, písmeno b). Z toho vyplýva aj povinnosť materiálne zabezpečiť
akcieschopnosť zboru. DHZ vznikla v obci Seňa. Starosta navrhuje uzavrieť zmluvu
o spolupráci s DHZ Seňa. Jej členovia sú dobrovoľníkmi a pomáhajú pri rôznych
okolnostiach. V roku 2019/20 obec využila ich služby pri COVID-19 na dezinfekciu detského
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ihriska, vstupných priestorov v KD Belža a autobusovej zastávky. Obec môže využiť ich
kapacity aj na kultúrnych podujatiach a pod.. Z dôvodu veľkosti obce bol prednesený návrh
na paušál 500 eur/rok, ktorým sa uhradia náklady najme na pohonné hmoty a drobnú údržbu
techniky. 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
informácie k povinnostiam obce zo zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi.
b) schvaľuje
zmluvu o zabezpečení plnenia úloh Dobrovoľným hasičským zborom Seňa s príspevkom
300,00 eur (slovom: tristo eur a nula centov) na rok.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní:

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

K bodu č. 16
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Následne zasadnutie OZ ukončil
o 19:46 hod.
Zapísal: M. Kopčík

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

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

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

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

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