Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Bežovce
dňa 26.07.2019 /piatok/ o 13,30 hod. v zasadačke Obecného úradu Bežovce

Prítomní:
Starosta obce: MVDr. Luděk Hamšík
Poslanci OZ: Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo, Juraj Sadilek, Dušan Matej,
Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík
Návrh programu:
l. Otvorenie
- Schválenie programu rokovania
- Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z posledného zasadnutia OZ
3. Prerokovanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod prístupovou komunikáciou k rómskej
osade a schválenie spolufinancovania projektu s názvom: „Výstavba
a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bežovce“ na riadiaci orgán pre
operačný program Ľudské zdroje Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.
4. Rozpočet obce. Na vedomie RO č. 8/2019 z 13.06.2019 a RO č. 9/2019 z 30.
06.2019. RO č. 10/2019 na schválenie OZ.
5. Prerokovanie a schválenie spolufinancovania projektu podporeného formou
dotácie z Environmentálneho fondu – Zníženie energetickej náročnosti
existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – budova kultúrneho domu
a obecného úradu v Bežovciach 5% z nákladov na projekt čerpať z rezervného
fondu obce.
6. Rôzne
7. Záver
K bodu l: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s programom rokovania 5. zasadnutia OZ
a predložený návrh jednohlasne schválilo bez zmeny.
Za zapisovateľku starosta obce určil pani Čisárovú, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli určení: pán poslanec Ing. Juraj Hreňo a Ing. Ján Štovčík.
Uznesenie č. 53.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 5.rokovania OZ Bežovce:
Schválený program rokovania:
l. Otvorenie
- Schválenie programu rokovania
- Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z posledného zasadnutia OZ
3. Prerokovanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod prístupovou komunikáciou k rómskej
osade a schválenie spolufinancovania projektu s názvom: „Výstavba

4.
5.

6.
7.

a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bežovce“ na riadiaci orgán pre
operačný program Ľudské zdroje Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.
Rozpočet obce. Na vedomie RO č. 8/2019 z 13.06.2019 a RO č. 9/2019 z 30.
06.2019. RO č. 10/2019 na schválenie OZ.
Prerokovanie a schválenie spolufinancovania projektu podporeného formou
dotácie z Environmentálneho fondu – Zníženie energetickej náročnosti
existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – budova kultúrneho domu
a obecného úradu v Bežovciach 5% z nákladov na projekt čerpať z rezervného
fondu obce.
Rôzne
Záver

Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo,
Ing. Ján Štovčík
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z posledného zasadnutia
OZ
Starosta obce MVDr. Luděk Hamšík oboznámil prítomných poslancov OZ o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva zo 4. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 13.06.2019.
Uznesenie č. 54
Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce berie na vedomie informáciu starostu obce MVDr.
Luděka Hamšíka o plnení uznesení z 4. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 13.06.2019.

Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo,
Ing. Ján Štovčík
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 3. Prerokovanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod prístupovou komunikáciou k rómskej osade
a schválenie spolufinancovania projektu s názvom: „Výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií v obci Bežovce“ na riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje Kód
výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.

Starosta obce informoval prítomných poslancov o podaní žiadosti na Slovenský pozemkový

fond ohľadom majetko-právneho vysporiadania pozemku pod prístupovou komunikáciou
k rómskej osade. Po nadobudnutí pozemku do majetku obce, môže obec požiadať o dotáciu
na výstavbu prístupovej cesty k rómskej osade.
Uznesenie č. 55
Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce
a) schvaľuje
podanie žiadosti na SPF ohľadom majetko-právneho vysporiadania pozemku na parcele E-KN
6965 vedenej na LV č. 2788 z majetku SR v správe SPF do vlastníctva obce v súlade s
vypracovaným Geometrickým plánom č. 45353221-52/2019 zo dňa 22.07.2019, overeného
Okresným úradom Sobrance, katastrálnym odborom dňa 24.07.2019 pod číslom G1-125/2019.
b) poveruje
starostu obce zastupovaním pri podaní žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom
majetko-právneho vysporiadania pozemku na parcele č. E-KN číslo 6965 vedenej na LV č.
2788 z majetku SR v správe SPF do vlastníctva obce v súlade s vypracovaným Geometrickým
plánom č. 45353221-52/2019 zo dňa 22.07.2019 a overeného Okresným úradom Sobrance,
katastrálnym odborom dňa 24.07.2019 pod číslom G1-125/2019.

Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo,
Ing. Ján Štovčík
proti :
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 56
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP k projektu s názvom: „Výstavba
a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bežovce“ na riadiaci orgán pre operačný
program Ľudské zdroje Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j.
minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov
projektu ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnuté na dosiahnutie jeho
cieľa.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo,

Ing. Ján Štovčík
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 4. Rozpočet obce. Na vedomie RO č. 8/2019 z 13.06.2019 a RO č. 9/2019 z 30.
06.2019. RO č. 10/2019 na schválenie OZ.
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené o zapracovaní do rozpočtu obce: rozpočtového
opatrenie č. 8/2019 zo dňa 13.06.2019, RO č. 9/2019 zo dňa 30.06.2019, prijaté dotácie na
vedomie OZ. Obecné zastupiteľstvo schválilo RO č. 10/2019 zo dňa 26.07.2019 o použití
finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na rekonštrukciu kultúrneho domu
a obecného úradu.
Uznesenie č. 57
Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce
berie na vedomie:
rozpočtové opatrenie č. 8/2019 zo dňa 13.06.2019 a RO č. 9/2019 zo dňa 30.06.2019, prijaté
dotácie a presuny medzi položkami.
schvaľuje:
RO č. 10/2019 zo dňa 26.07.2019 čerpanie prostriedkov z fezervného fondu obce

Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo,
Ing. Ján Štovčík
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 5. Prerokovanie a schválenie spolufinancovania projektu podporeného formou
dotácie z Environmentálneho fondu – Zníženie energetickej náročnosti
existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – budova kultúrneho domu
a obecného úradu v Bežovciach 5% z nákladov na projekt čerpať z rezervného
fondu obce.
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie spolufinancovanie projektu podporeného
formou
dotácie z Environmentálneho fondu – Zníženie energetickej náročnosti
existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – budova kultúrneho domu
a obecného úradu v Bežovciach 5% z nákladov na projekt čerpať z rezervného fondu obce.

Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo.
Uznesenie č. 58
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu podporeného formou
dotácie z Environmentálneho fondu – Zníženie energetickej náročnosti existujúcich verejných
budov vrátane zateplenia – budova kultúrneho domu a obecného úradu v Bežovciach 5% z
nákladov na projekt čerpať z rezervného fondu obce vo výške 10.526,32 €.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo,
Ing. Ján Štovčík
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Rôzne
Starosta obce informoval prítomných poslancov o možnosti podpory z MAS na rozšírenie
kamerového systému v obci. Poslanci túto možnosť podporili.
Ďalej sa na rokovaní preberali organizačné veci pre zabezpečenie dožinkových slávností obce,
ktoré sa uskutočnia 10.07.2019.
K bodu 7. Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva za účasť
a s prianím všetkého dobrého zasadnutie OZ ukončil.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Juraj Hreňo

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

Ing. Ján Štovčík

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

Zasadnutie sa skončilo o 16,00 hod.

