Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Bežovce
zo dňa 28.03.2019 /štvrtok/ 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
Ospravedlnený: 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. Rozpočet obce. Zmena rozpočtového opatrenia č. 3/2019 zo dňa 01.03.2019 na
schválenie.
4. Prerokovanie zmeny financovania nákladov pre projekt „Odstránenie a sanácia
miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bežovce“ na základe zmluvy
podpísanej s PPA Bratislava.
5. Prerokovanie Organizačného poriadku obecného úradu Obce Bežovce.
6. Prerokovanie obsahovej náplne činnosti komisie obecného zastupiteľstva Obce
Bežovce na ochranu verejného záujmu
7. Rôzne
8. Záver
K bodu l: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s programom rokovania 3. 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 pán poslanec Pavol
Gajdoš.
Uznesenie č. 30.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 3.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. Rozpočet obce. Zmena rozpočtového opatrenia č. 3/2019 zo dňa 01.03.2019 na
schválenie.
4. Prerokovanie zmeny financovania nákladov pre projekt „Odstránenie a sanácia
miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bežovce“ na základe zmluvy
podpísanej s PPA Bratislava.
5. Prerokovanie Organizačného poriadku obecného úradu Obce Bežovce.

6. Prerokovanie obsahovej náplne činnosti komisie obecného zastupiteľstva Obce
Bežovce na ochranu verejného záujmu
7. Rôzne
8. Záver

Hlasovanie: za: 6 poslanci – Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek, Ing. Juraj Hreňo
p. Dušan Matej, p. Pavol Gajdoš, p. Marek Leitner,
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 z 2. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 01.03.2019.
Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce berie na vedomie informáciu starostu obce MVDr.
Luděka Hamšíka o plnení uznesení z 2. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 01.03.2019.
Hlasovanie: za: 6 poslanci – Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek, Ing. Juraj Hreňo
p. Dušan Matej, p. Pavol Gajdoš, p. Marek Leitner,
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 3. Rozpočet obce. Zmena rozpočtového opatrenia č. 3/2019 zo dňa 01.03.2019
na schválenie.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a následne schválilo zmenu rozpočtové opatrenie č. 3/2019
zo dňa 01.03.2019 na úpravu rozpočtu obce. Ide o zmenu spôsobu financovania nákladov za
odstránenie nezákonnej skládky v katastrálnom území obce Bežovce, úhrada sa uskutoční
z bežných výdavkov. Nakoľko došlo k zisteniu, že výdavky na projekt „Odstránenie a sanácia
miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bežovce“ na základe zmluvy podpísanej
s PPA Bratislava boli klasifikované ako náklady na služby, čo sú bežné výdavky, a tie nie je
možné hradiť z návratných zdrojov financovania. Preto obec pristúpila k riešeniu financovania
týchto výdavkov formou zapožičania finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.
Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce
1. ruší
Uznesenie č. 19 v bode 2. kde OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 zo dňa 01.03.2019.

Nakoľko došlo k zisteniu, že výdavky na projekt „Odstránenie a sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom v obci Bežovce“ na základe zmluvy podpísanej s PPA Bratislava
boli klasifikované ako náklady na služby, čo sú bežné výdavky, a tie nie je možné hradiť
z návratných zdrojov financovania. Preto obec pristúpila k riešeniu financovania týchto
výdavkov formou zapožičania finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.
2. berie na vedomie:
Nové Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 zo dňa 28.03.2019 riešené presunmi medi výdavkovými
položkami v rozpočte obce.
Hlasovanie: za: 6 poslanci – Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek, Ing. Juraj Hreňo,
p. Dušan Matej, p. Pavol Gajdoš, p. Marek Leitner,
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 4. Prerokovanie zmeny financovania nákladov pre projekt „Odstránenie
a sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bežovce“ na základe zmluvy
podpísanej s PPA Bratislava.
Nakoľko došlo k zisteniu, že výdavky na projekt „Odstránenie a sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom v obci Bežovce“ na základe zmluvy podpísanej s PPA Bratislava
boli klasifikované ako náklady na služby, čo sú bežné výdavky, a tie nie je možné hradiť
z návratných zdrojov financovania, preto obec pristúpila k riešeniu financovania týchto
výdavkov formou zapožičania finančných prostriedkov z rezervného fondu obce. Nové
riešenie preklenutia financovania projektu predložil starosta obce. Poslanci návrh nového
riešenia jednohlasne odsúhlasili.
Zároveň sa v tomto bode zaoberali aj zrušením Uznesenia č. 24 zo dňa 01.03.2019, kde bolo
schválené financovanie z návratných zdrojov financovania, nakoľko by bolo v rozpore so
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z.
Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 24 zo dňa 01.03.2019 kde OZ schválilo čerpanie
návratných zdrojov financovania pre projekt „Odstránenie a sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom v obci Bežovce“ vo výške 37.770,20 €.
Hlasovanie: za: 6 poslanci – Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek, Ing. Juraj Hreňo,
p. Dušan Matej, p. Pavol Gajdoš, p. Marek Leitner,
proti :
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zapožičaním finančných prostriedkov z rezervného fondu
obce vo výške 25 000,- Eur na financovanie bežných výdavkov na projekt „Odstránenie
a sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bežovce“.

Hlasovanie: za: 6 poslanci – Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek, Ing. Juraj Hreňo,
p. Dušan Matej, p. Pavol Gajdoš, p. Marek Leitner,
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Prerokovanie Organizačného poriadku obecného úradu Obce Bežovce.
Starosta obce ( ako oprávnený meniť a dopĺňať organizačný poriadok obecného úradu)
predložil do rokovania Organizačný poriadok obecného úradu Obce Bežovciach, ktorý
nadobúda účinnosť od 1.6.2019. Organizačný poriadok bol aktualizovaný v súlade s platnými
právnymi predpismi. Obecné zastupiteľstvo obce berie Organizačný poriadok obecného úradu
na vedomie.
Uznesenie č. 34.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Organizačný poriadok obecného úradu Obce Bežovce.
Hlasovanie: za: 6 poslanci – Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek, Ing. Juraj Hreňo,
p. Dušan Matej, p. Pavol Gajdoš, p. Marek Leitner,
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 6. Prerokovanie obsahovej náplne činnosti komisie obecného zastupiteľstva Obce
Bežovce na ochranu verejného záujmu
Predseda komisie obecného zastupiteľstva Obce Bežovce na ochranu verejného záujmu Ing.
Juraj Hreňo predložil na rokovanie obsahovú náplň činnosti komisie. Obecné zastupiteľstvo
oboznámil s návrhom činnosti komisie na obdobie rokov 2018-2022, určenej v zmysle
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. OZ predložený návrh schválilo.
Uznesenie č. 35.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obsahovú náplň činnosti komisie obecného zastupiteľstva
Obce Bežovce na ochranu verejného záujmu.

Hlasovanie: za: 6 poslanci – Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek, Ing. Juraj Hreňo,
p. Dušan Matej, p. Pavol Gajdoš, p. Marek Leitner,
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 7. Rôzne
Starosta obce informoval OZ o vychádzajúcich výzvach konkrétne o výzve z environfondu
na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
kultúrneho domu v obci Bežovce, činnosť L5. Obec pripravuje žiadosť o NFP na túto výzvu
z environmentálneho fondu, kde bude potrebné spolufinancovanie z obce vo výške 5%.
Ďalej informoval o vychádzajúcej výzve z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na
prevenciu kriminality – kamerový systém v obci. Aj na túto výzvu bude potrebné 5% - ná
spoluúčasť obce.
Ďalej informoval o pripravovaných výzvach:
- Ministerstva vnútra SR na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom
výstavby alebo rekonštrukcie a modernizácie hasičských zbrojníc. Výzva by mala byť
zverejnená v mesiaci máj 2019.
- Výzva na podporu regionálneho rozvoja z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu.
Obec sa chce zapojiť aj to týchto výziev.
Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadostí:
- z envirofondu na zateplenie kultúrneho domu v obci Bežovce, kde bude potrené
spolufinancovanie obce vo výške 5%,
- z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na prevenciu kriminality – kamerový
systém v obci, kde bude potrebné spolufinancovanie obce vo výške 5%,
- zapojenie sa do výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu zvýšenia ochrany pred
požiarmi prostredníctvom výstavby alebo rekonštrukcie a modernizácie hasičských
zbrojníc,
- zapojenie sa do výzvy na podporu re regionálneho rozvoja z Úradu podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu.
Hlasovanie: za: 6 poslanci – Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek, Ing. Juraj Hreňo,
p. Dušan Matej, p. Pavol Gajdoš, p. Marek Leitner,
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 8. 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

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

p. Pavol Gajdoš

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

Zasadnutie sa skončilo o 14,19 hod.

