
 

                                                           Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Bežovce po voľbách do 

orgánov samosprávy obci dňa  07.12.2018  /piatok/  o 15,00 hod. v zasadačke Obecného 

úradu  Bežovce  

 

Prítomní: 

Novozvolený starosta: MVDr. Luděk Hamšík 

Novozvolení poslanci OZ: Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo, Juraj Sadilek, Dušan Matej,  

Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík   

 

Programom: 

 l.   Úvodné náležitosti 

      a) Otvorenie zasadnutia. 

      b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

      c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

          osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

          zastupiteľstva. 

      d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

      e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

      f) Vystúpenie starostu. 

 2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

 3.  Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

      obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2 a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 

      Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 4.  Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

      pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 

 5.  Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

 6.  Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 

      zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine. 

 7.  Schválenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce z dôvodu skončenia 

      funkčného obdobia. 

 8.  Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obce Bežovce pre nové funkčné obdobie r. 2018- 

     2022. 

 9.  Schválenie náležitostí nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta v obci Bežovce. 

10. Prerokovanie žiadosti VSD a.s. Košice k stavbe „Bežovce – presun TS2, demontáž TS4, 

      NN a DP“ zmluva o uzavretí budúcich zmlúv (Zmluvy o zriadení vecného bremena 

      a kúpnej zmluvy) podľa ustanovenia § 289 a nasl. Zákonač. 513/1991 Zb. Obchodného 

      zákona. 

11. Predloženie výsledku z kontroly č. 4/2018 a č. 5/2018 z vykonanej inventarizácie za OcÚ 

      a v ZŠ s MŠ Bežovce. 

12. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 13/2018 zo dňa 

      28.09.2018 na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové oparenie  

      č. 14/2018 zo dňa 31.10.2018 – na vedomie dotácie obci. Rozpočtové opatrenie  

      č. 15/ 30.11.2018 na vedomie OZ čerpanie dotácií obce a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové 

      opatrenie  č. 16/2018 zo dňa 07.12.2018 na schválenie OZ.  

13. Schválenie návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2021  a predloženie odborného 

      stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2021 hlavnou kontrolórkou obce. 

14. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

      komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 



15. List audítora Obecnému zastupiteľstvu týkajúci sa auditu za rok 2017. 

16. Určenie platu starostu. 

17. Záver. 

 

a) Otvorenie zasadnutia 

 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol doterajší starosta obce 

MVDr. Luděk Hamšík 

 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa bola určená Anna Čisárová 

Za overovateľov zápisnice: Ing. Ján Štovčik, p. Pavol Gajdoš 

 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

    osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

    zastupiteľstva. 

 

O výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva informovala prítomných 

zapisovateľka miestnej volebnej komisie p. Magdaléna Vidňanská, ktorá prečítala zápisnicu 

miestnej volebnej komisie zo dňa 10.11.2015: 

Za starostu obce Bežovce bol zvolený  MVDr. Luděk Hamšík 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo, 

Juraj Sadilek, Dušan Matej,  Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík. 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

 

Po informácii o výsledkoch voľby novozvolený starosta MVDr. Luděk Hamšík zložil sľub 

a potvrdil ho svojim podpisom pod text sľubu. Tým sa novozvolený starosta ujal vedenia 

prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zapisovateľka  miestnej volebnej komisie p. 

Magdaléna Vidňanská odovzdala novozvolenému starostovi starostovi MVDr. Luďkovi 

Hamšíkovi osvedčenie o zvolení za starostu obce Bežovce.   

 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 

Poslanci prečítali znenie sľubu poslanca a  potvrdili ho svojim podpisom pod text sľubu. 

Zapisovateľka  miestnej volebnej komisie p. Magdaléna Vidňanská odovzdala  poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva menovite: Ing. Martinovi Halajčíkovi, Ing. Jurajovi 

Hreňovi, Jurajovi Sadilkovi, Dušanovi Matejovi,  Pavlovi Gajdošovi, Marekovi Leitnerovi, 

Ing. Jánovi Štovčíkovi osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva obce 

Bežovce. 

 

f) Vystúpenie starostu. 

 

MVDr. Luděk Hamšík, novozvolený starosta predniesol príhovor. Skonštatoval, že 

novozvolené obecné zastupiteľstvo tvorí šesť poslancov z predchádzajúceho volebného 

obdobia a pribudol k ním iba jeden nový poslanec. Starosta poďakoval prítomným poslancom 

za obetavú prácu v predchádzajúcom volebnom období s vierou, že táto spolupráca bude 

pokračovať aj v novom volebnom období.  Poslancov informoval o práci ktorá ich čaká 

v nasledujúcom volebnom období, bude potrebné dokončiť rozpracované projekty. Jedná sa 



o dokončenie detského ihriska v materskej škole, dodanie kompostérov do 

domácností,  rekonštrukciu elektroinštalácie v telocvični základnej školy a nákup športových 

potrieb na telesnú výchovu v základnej škole.  

  

Novozvolený starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať 

a uznášať sa .  

 

Uznesenie č. l 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach 

 

A. berie na vedomie: 

     l. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

     2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B. Konštatuje, že 

     l. novozvolený starosta obce MVDr. Luděk Hamšík zložil zákonom predpísaný sľub 

        starostu obce 

    2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Pavol Gajdoš, Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj 

       Hreňo, Marek Leitner Dušan Matej, Juraj Sadilek, Ing. Ján Štovčík  zložili zákonom   

       predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

      

K bodu 2. 

 

Zasadnutie obecného  zastupiteľstva pokračovalo predložením návrhu programu rokovania 

starostom obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh programu rokovania bez zmeny. 

 

Uznesenie č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schvaľuje program rokovania ustanovujúceho 

zasadnutia OZ dňa 07.12.2018: 

l.   Úvodné náležitosti 

     a) Otvorenie zasadnutia. 

     b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

     c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

        osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

        zastupiteľstva. 

     d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

     e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

     f) Vystúpenie starostu. 

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

3.  Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

     obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2 a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 

     Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

4.  Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

     pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 

5.  Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

6.  Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 

     zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine. 

7.  Schválenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce z dôvodu skončenia 



     funkčného obdobia. 

8.  Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obce Bežovce pre nové funkčné obdobie r. 2018- 

     2022. 

  9. Schválenie náležitostí nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta v obci Bežovce. 

10. Prerokovanie žiadosti VSD a.s. Košice k stavbe „Bežovce – presun TS2, demontáž TS4, 

      NN a DP“ zmluva o uzavretí budúcich zmlúv (Zmluvy o zriadení vecného bremena 

      a kúpnej zmluvy) podľa ustanovenia § 289 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

      zákona. 

11. Predloženie výsledku z kontroly č. 4/2018 a č. 5/2018 z vykonanej inventarizácie za OcÚ 

      a v ZŠ s MŠ Bežovce. 

12. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 13/2018 zo dňa 

      28.09.2018 na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové oparenie  

      č. 14/2018 zo dňa 31.10.2018 – na vedomie dotácie obci. Rozpočtové opatrenie  

      č. 15/ 30.11.2018 na vedomie OZ čerpanie dotácií obce a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové 

      opatrenie  č. 16/2018 zo dňa 07.12.2018 na schválenie OZ.  

13. Schválenie návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2021  a predloženie odborného 

      stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2021 hlavnou kontrolórkou obce. 

14. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

      komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

15. List audítora Obecnému zastupiteľstvu týkajúci sa auditu za rok 2017. 

16. Určenie platu starostu. 

17. Záver. 

 

Hlasovanie:    za:  7  poslanci – Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo,  Juraj    Sadilek, 

                               Dušan Matej,  Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík  

                        proti :        0         

                        zdržal sa:   0          

 

 

 

 

K bodu 3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2, ods. 3, ods. 5 a ods. 6, zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo a zároveň poverilo Juraja Sadilka, ako poslanca, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta, a ods.  5  tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 3 

 

K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta ods. 6 tretia veta 

zákona o obecnom zriadení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach  

Poveruje 

poslanca Juraja Sadilka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, a ods.  5  tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 



SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:    za:  7  poslanci – Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo,  Juraj    Sadilek, 

                               Dušan Matej,  Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík  

                        proti :        0         

                        zdržal sa:   0          

 

 

K bodu 4.  Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov a voľba jej členov. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o zriadení komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov. Do funkcie predsedu komisie zvolili Ing. Juraja Hreňa, a za členov komisie Ing. 

Martina Halajčíka, Ing. Jána Štovčíka a p. Dušana Mateja.  

Náplňou práce tejto komisie je preverovanie nezlúčiteľnosti a majetkové pomery 

novozvolených obecných funkcionárov, aby bolo možné vyvodzovať ich zodpovednosť. 

 

Uznesenie č. 4 

 

K návrhu na  zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a voľbe jej členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach 

 

A) zriaďuje komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

     výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

B) volí 

     a)  predsedu komisie Ing. Juraja Hreňa, 

     b)  členov komisie: Ing. Martina Halajčíka, Ing. Jána Štovčíka a p. Dušana Mateja.  

 

Hlasovanie:    za:  7  poslanci – Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo,  Juraj    Sadilek, 

                               Dušan Matej,  Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík  

                        proti :        0         

                        zdržal sa:   0          

 

K bodu 5.  Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

 

Starosta obce spolu s prítomnými poslancami navrhli zriadiť komisiu Životného prostredia, 

zelene a ochrany poriadku a verejných prác. Náplňou práce komisie je zabezpečiť ochranu 

poriadku v obci v oblasti životného prostredia a verejných prác. Za predsedu komisie starosta 

obce navrhol poslanca Mareka Leitnera. Tento návrh poslanci jednohlasne schválili. Za členov 

komisie boli navrhnutí p. Milan Pallaipál, p. Marian Tomko a Ing. Ján Štovčík. Aj tento návrh 

bol jednohlasne schválený. 

 



 

Uznesenie č. 5 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach  

A) zriaďuje 

Komisiu životného prostredia , zelene, ochrany poriadku a verejných prác 

 

B) určuje 

náplň práce komisie, a to zabezpečiť ochranu poriadku v obci v oblasti životného prostredia 

a verejných prác 

 

C) volí 

a) predsedu komisie :  p. Marek Leitner 

 

b) členov komisie: p. Pallaipál Milan 

   p. Tomko Marian 

                                   Ing. Štovčík Ján 

 

Hlasovanie:    za:  7  poslanci – Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo,  Juraj    Sadilek, 

                               Dušan Matej,  Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík  

                        proti :        0         

                        zdržal sa:   0          

 

K bodu 6.  Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle 

§ 4 ods. 1  zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine. 

 

Starosta obce navrhol poslanca Mareka Leitnera  za povereného sobášením  v zmysle § 4 ods. 

1 zákona  č. 36/2005 Z.z. o rodine.  

 

Uznesenie č. 6 

 

K návrhu na schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 

ods. 1 zákona  36/2005 Z.z. o rodine. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine 

 

s ch v a ľ u j e 

 

poverenie sobášiaceho poslanca pre toto volebné obdobie pána Mareka Leitnera. 

 

Hlasovanie:    za:  7  poslanci – Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo,  Juraj    Sadilek, 

                               Dušan Matej,  Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík  

                        proti :        0         

                        zdržal sa:   0          

 

K bodu 7.  Schválenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce z dôvodu 

skončenia  funkčného obdobia. 

 

Starosta obce MVDr. Luděk Hamšík predložil do rokovania žiadosť o preplatenie 16 dní 



dovolenky za rok 2018, ktorú nestihol vyčerpať do konca svojho funkčného obdobia z dôvodu 

veľkej pracovnej vyťaženosti. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo náhradu za túto 

nevyčerpanú dovolenku schváliť. 

 

 

Uznesenie č. 7 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu 

obce MVDr. Luďka Hamšíka za rok 2018 v počte 16 dní. 

 

Hlasovanie:    za:  7  poslanci – Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo,  Juraj    Sadilek, 

                               Dušan Matej,  Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík  

                        proti :        0         

                        zdržal sa:   0          

 

K bodu 8.  Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obce Bežovce pre nové funkčné 

obdobie r. 2018-2022. 

 

Starosta obce predložil do rokovania návrh novely  Zásad odmeňovania poslancov Obce 

Bežovce pre funkčné obdobie r. 2018-2022, v súlade s § 11 ods. 4 písm. k zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Poslanci tento predložený návrh s doplnením si výšky 50,- € 

za každé zasadnutie OZ  a výšky 50,- € za prácu pri organizovaní jedného kultúrneho 

podujatia v obci schválili.  

 

Uznesenie č. 8 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obce 

Bežovce pre funkčné obdobie r. 2018-2022. 

 

Hlasovanie:    za:  7  poslanci – Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo,  Juraj    Sadilek, 

                               Dušan Matej,  Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík  

                        proti :        0         

                        zdržal sa:   0          

 

K bodu 9.  Schválenie náležitostí nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta v obci 

Bežovce. 

 

Starosta obce predložil do rokovania návrh zmluvy na prenájom hrobového miesta v obci 

Bežovce. Poslanci sa s týmto návrhom zmluvy  oboznámili a bez pripomienok ju schválili. 

Táto zmluva bude s občanmi obce Bežovce uzatváraná od roku 2019. 

 

Uznesenie č. 9  

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schvaľuje náležitosti zmluvy o prenájme hrobového 

miesta v obci Bežovce. 

 

Hlasovanie:    za:  7  poslanci – Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo,  Juraj    Sadilek, 

                               Dušan Matej,  Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík  

                        proti :        0         



                        zdržal sa:   0          

 

K bodu 10. Prerokovanie žiadosti VSD a.s. Košice k stavbe „Bežovce – presun TS2, 

demontáž TS4, NN a DP“ zmluva o uzavretí budúcich zmlúv (Zmluvy o zriadení vecného 

bremena a kúpnej zmluvy) podľa  ustanovenia § 289 a nasl. Zákonač. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákona. 

 

Starosta obce predložil do rokovania žiadosť VSD a.s. Košice k stavbe „Bežovce – presun TS2, 

demontáž TS4, NN a DP“ zmluva o uzavretí budúcich zmlúv (Zmluvy o zriadení vecného 

bremena a kúpnej zmluvy) podľa  ustanovenia § 289 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákona. Poslanci OZ sa oboznámili so žiadosťou a vyjadrili súhlas s uzavretím 

zmlúv o budúcich zmluvách, s tým, že zmluvy budú v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce Bežovce bude z dôvodu 

osobitného zreteľa v oboch prípadoch. 

1. Dôvod osobitného zreteľa pre vybudovanie kioskovej trafostanice: 

Vybudovanie kioskovej trafostanice, v prospech verejného záujmu pozemok je vo vlastníctve 

obce katastrálne územie  Bežovce,  LV 1303,  registra CKN,  parcela č. 1534/1, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie jedná sa o  12 m2.  

2. Dôvod pre zriadenie vecného bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia:   

Ide o zriadenie vecného bremena cez pozemok vo vlastníctve obce katastrálne územie  

Bežovce,  LV 1303,  registra CKN,  parcela č. 1534/1, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie v dĺžke cca  270 m (podzemné elektrické vedenie).  

 

Uznesenie č. 10 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schvaľuje zámery podľa osobitného zreteľa na zriadenie 

vecného bremena a odpredaj 12 m2  pozemku na vybudovanie kioskovej trafostanice pre 

Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice,  zastúpenú Ing. Jánom 

Juhaščíkom.  

1. Dôvod osobitného zreteľa pre vybudovanie kioskovej trafostanice: 

Vybudovanie kioskovej trafostanice, v prospech verejného záujmu, pozemok je vo vlastníctve 

obce katastrálne územie  Bežovce,  LV 1303,  registra CKN,  parcela č. 1534/1, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie jedná sa o  12 m2.  

2. Dôvod pre zriadenie vecného bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia:   

Ide o zriadenie vecného bremena cez pozemok vo vlastníctve obce katastrálne územie  

Bežovce,  LV 1303,  registra CKN,  parcela č. 1534/1, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie v dĺžke cca  270 m (podzemné elektrické vedenie).  

 

Hlasovanie:    za:  7  poslanci – Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo,  Juraj    Sadilek, 

                               Dušan Matej,  Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík  

                        proti :        0         

                        zdržal sa:   0          

 

K bodu 11. Predloženie výsledku z kontroly č. 4/2018 a č. 5/2018 z vykonanej 

inventarizácie za OcÚ a v ZŠ s MŠ Bežovce. 

 

Hlavná kontrolórka obce Bc. Monika Jeneiova oboznámila poslancov OZ s výsledkom 

kontroly č. 4/2018 a č. 5/2018 z vykonanej inventarizácie za OcÚ a v ZŠ s MŠ Bežovce. 

 

 



Uznesenie č. 11 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledok z kontroly č. 4/2018 a č. 5/2018 

z vykonanej inventarizácie za OcÚ a v ZŠ s MŠ Bežovce. 

 

K bodu 12.Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 13/2018 zo 

dňa  28.09.2018 na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové oparenie  

č. 14/2018 zo dňa 31.10.2018 – na vedomie dotácie obci. Rozpočtové opatrenie č. 15/ 

30.11.2018 na vedomie OZ čerpanie dotácií obce a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové     

opatrenie  č. 16/2018 zo dňa 07.12.2018 na schválenie OZ.  

 

Pani Čisárová oboznámila prítomných poslancov o rozpočtových opatreniach č. 13/2018 zo dňa  

28.09.2018 na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtovým oparením  

č. 14/2018 zo dňa 31.10.2018 – na vedomie dotácie obci a ZŠ s MŠ. Rozpočtovým opatrením 

č. 15/ 30.11.2018 na vedomie OZ čerpanie dotácií obce a ZŠ s MŠ Bežovce. Ďalej predložila 

na schválenie rozpočtové  opatrenie  č. 16/2018 zo dňa 07.12.2018 o úprave rozpočtu na rok 

2018.  

 

 

 

Uznesenie č. 12 

 

Obecné zastupiteľstvo   

A) berie na vedomie  

     Rozpočtové opatrenie č. 13/2018 zo dňa  28.09.2018,   

     Rozpočtové opatrenie č. 14/2018 zo dňa 31.10.2018, 

     Rozpočtové opatrenie č. 15/2018 zo dňa 30.11.2018 

 

B) schvaľuje 

     Rozpočtové opatrenie č. 16/2018 zo dňa 07.12.2018 

 

Hlasovanie:    za:  7  poslanci – Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo,  Juraj    Sadilek, 

                               Dušan Matej,  Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík  

                        proti :        0         

                        zdržal sa:   0          

 

 

K bodu 13. Schválenie návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2021  a predloženie 

odborného stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2021 hlavnou 

kontrolórkou obce. 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila do rokovania stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

viacročného rozpočtu v ktorom odporučila predložený návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť 

a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021 vziať na vedomie, nakoľko sú pre obec 

nezáväzné a majú informatívny charakter. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a následne schválilo návrh rozpočtu obce Bežovce na rok 

2019  a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2020, 2021,  nakoľko sú pre obec nezáväzné 

a majú iba informatívny charakter. 

 

 



Uznesenie č. 13 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu viacročného rozpočtu obce Bežovce na roky 2019, 2020, 2021. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu obce Bežovce na rok 2019 a berie na 

vedomie návrh rozpočtu na roky 2020, 2021. 

 

Hlasovanie:    za:  7  poslanci – Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo,  Juraj    Sadilek, 

                               Dušan Matej,  Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík  

                        proti :        0         

                        zdržal sa:   0          

 

 

K bodu 14. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Starosta obce predložil do rokovania návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bežovce 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Z dôvodu navýšenia poplatku za vývoz odpadu firmou Fúra s.r.o. Rozhanovce v zmysle zákona 

č. 329 zo 17. 10.2018 a schválenia nariadenia vlády 330 zo 6.11.2018 s platnosťou od 1.1.2019 

o 15 až 20 % z terajšej ceny. Z toho dôvodu je potrebné upraviť sadzbu poplatku  za vývoz 

smetnej nádoby, a to za 120 litrovú nádobu zvýšiť na 1,70 € a za 240 litrovú nádobu zvýšiť na 

2,50 €. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili. 

Uznesenie č. 14 

  

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach prerokovalo predložený návrh VZN č. 4/2018 o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Obecné zastupiteľstvo obce podľa § 4, § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. sa uznáša na  VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie:    za:  7  poslanci – Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo,  Juraj    Sadilek, 

                               Dušan Matej,  Pavol Gajdoš, Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík  

                        proti :        0         

                        zdržal sa:   0          

 

K bodu 15. List audítora Obecnému zastupiteľstvu týkajúci sa auditu za rok 2017. 

 

Starosta obce prečítal a dal kolovať list audítora Obecnému zastupiteľstvu týkajúci sa auditu za 

rok 2017.  

 

Uznesenie č. 15 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list audítora týkajúci sa auditu za rok 2017. 

 

K bodu 16. Určenie platu starostu. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bežovce prerokovalo novelu zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom 



postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov ktorou sa vo vzťahu k platu starostu zavádzajú nasledovné zmeny. Mení sa 

koeficient výpočtu základného platu z 1,65 na 1,83 násobok s počtom obyvateľov v obci od 

501 do 1000 obyvateľov a OZ je oprávnené rozhodnúť o zvýšení základného platu starostu 

najviac o 60 %. Novela zákona nadobúda účinnosť od 1.12.2018 a teda bude túto novelu 

potrebné zohľadniť jednak pri vyplácaní platu novozvoleného starostu, ako aj pri vyplácaní 

pomernej časti platu doterajšieho starostu. 

   

Uznesenie č. 16 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce určuje plat starostu obce Bežovce MVDr. Luďka 

Hamšíka s účinnosťou od 08.12.2018 podľa §3 ods. 1 zákona o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov zvýšený o 35 % podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

 

 

K bodu 17. Záver 

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva za účasť 

a s prianím všetkého dobrého do nového volebného obdobia a k blížiacim sa Vianočným 

sviatkom  zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Ján Štovčík             .................................... 

 

p. Pavol Gajdoš             .................................... 

 

Zasadnutie sa skončilo o 17,45 hod.  

 


