Zápisnica
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Bežovce
dňa 13.06.2019 /štvrtok/ o 15,30 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. Informácia o zapracovaní do rozpočtu obce: rozpočtové
opatrenie č. 4/2019 zo dňa 31.03.2019 prijaté dotácie KZ:111, RO č. 5/2019 zo
dňa 30.04.2019, prijaté dotácie KZ 111, RO č. 6/2019 zo dňa 30.04.2019 –
presunom medzi položkami riešené pôžičky na usporiadanie pohrebov, RO č.
7/2019 zo dňa 31.05.2019 príjem dotácií KZ 111. Pre OZ na vedomie.
4. Predloženie stanoviska k návrhu záverečného účtu hlavnej kontrolórky a zároveň
predloženie návrhu záverečného účtu za rok 2018 starostom obce.
5. Prerokovanie a schválenie Smernice č.3/2019 o vnútornom systéme podávania,
preverovania a evidovania oznámení súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti v obci Bežovce.
6. Prerokovanie a schválenie „Plánu obnovy“ a Dodatku č. 2 k ZoVSMO č.
64/1/2013/ závod Michalovce – schválenie Prílohy č. 3a zmluvy pre VVS a. s.
na prevádzkovaný verejný vodovod v obci Bežovce.
7. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN obce Bežovce o určení výšky príspevku
v školách a školských zariadeniach.
8. Predloženie správy o výsledku z finančnej kontroly č. 1/2019. Predkladá hlavná
kontrolórka obce.
9. Na schválenie spolufinancovanie pre projekt Environfond – Kultúrny dom –
stavebné úpravy a zateplenie 5 % z nákladov na projekt.
10. Na schválenie spolufinancovanie pre projekt Ministerstvo vnútra SR –
Modernizácia kamerového systému obci Bežovce 5% z nákladov na projekt.
11. Na schválenie spolufinancovanie pre projekt Ministerstvo vnútra SR Zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy požiarnej zbrojnice 5% z výdavkov na
projekt.
12. Úrad vlády SR – Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 2.4. –
miestna komunikácia – spolufinancovanie projektu 10 % z celkových nákladov
na projekt.
13. Na schválenie Environfond – Kanalizácia obce Bežovce – spolufinancovanie
projektu z rezervného fondu obce.
14. Predloženie návrhu VZN o poskytovaní sociálnej pôžičky občanom obce
Bežovce a na úhradu výdavkov pri úmrtí osamelého občana na schválenie.
15. Rôzne
16. Záver

K bodu l: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s programom rokovania 4. 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 Juraj Sadilek a pán poslanec Ing. Martin
Halajčík.
Uznesenie č. 37.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 4.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. Informácia o zapracovaní do rozpočtu obce: rozpočtové
opatrenie č. 4/2019 zo dňa 31.03.2019 prijaté dotácie KZ:111, RO č. 5/2019 zo
dňa 30.04.2019, prijaté dotácie KZ 111, RO č. 6/2019 zo dňa 30.04.2019 –
presunom medzi položkami riešené pôžičky na usporiadanie pohrebov, RO č.
7/2019 zo dňa 31.05.2019 príjem dotácií KZ 111. Pre OZ na vedomie.
4. Predloženie stanoviska k návrhu záverečného účtu hlavnej kontrolórky a zároveň
predloženie návrhu záverečného účtu za rok 2018 starostom obce.
5. Prerokovanie a schválenie Smernice č.3/2019 o vnútornom systéme podávania,
preverovania a evidovania oznámení súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti v obci Bežovce.
6. Prerokovanie a schválenie „Plánu obnovy“ a Dodatku č. 2 k ZoVSMO č.
64/1/2013/ závod Michalovce – schválenie Prílohy č. 3a zmluvy pre VVS a. s.
na prevádzkovaný verejný vodovod v obci Bežovce.
7. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN obce Bežovce o určení výšky príspevku
v školách a školských zariadeniach.
8. Predloženie správy o výsledku z finančnej kontroly č. 1/2019. Predkladá hlavná
kontrolórka obce.
9. Na schválenie spolufinancovanie pre projekt Environfond – Kultúrny dom –
stavebné úpravy a zateplenie 5 % z nákladov na projekt.
10. Na schválenie spolufinancovanie pre projekt Ministerstvo vnútra SR –
Modernizácia kamerového systému obci Bežovce 5% z nákladov na projekt.
11. Na schválenie spolufinancovanie pre projekt Ministerstvo vnútra SR Zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy požiarnej zbrojnice 5% z výdavkov na
projekt.
12. Úrad vlády SR – Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 2.4. –
miestna komunikácia – spolufinancovanie projektu 10 % z celkových nákladov
na projekt.
13. Na schválenie Environfond – Kanalizácia obce Bežovce – spolufinancovanie
projektu z rezervného fondu obce.
14.Predloženie návrhu VZN o poskytovaní sociálnej pôžičky občanom obce Bežovce
a na úhradu výdavkov pri úmrtí osamelého občana na schválenie.
15. Rôzne
16. Záver
Za zapisovateľku bola určená pani Anna Čisárová, pracovníčka obecného úradu.

Za overovateľov zápisnice boli určení: pán poslanec Juraj Sadilek a pán poslanec Ing. Martin
Halajčík.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
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 3. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 28.03.2019.
Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce berie na vedomie informáciu starostu obce MVDr.
Luděka Hamšíka o plnení uznesení z 3. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 28.03.2019.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 3. Rozpočet obce. Informácia o zapracovaní do rozpočtu obce: rozpočtové
opatrenie č. 4/2019 zo dňa 31.03.2019 prijaté dotácie KZ:111, RO č. 5/2019 zo
dňa 30.04.2019, prijaté dotácie KZ 111,
RO č. 6/2019 zo dňa 30.04.2019 –
presunom medzi položkami riešené pôžičky na usporiadanie pohrebov, RO č.
7/2019 zo dňa 31.05.2019 príjem dotácií KZ 111. Pre OZ na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené o zapracovaní do rozpočtu obce: rozpočtového
opatrenie č. 4/2019 zo dňa 31.03.2019 prijaté dotácie KZ:111, RO č. 5/2019 zo dňa 30.04.2019,
prijaté dotácie KZ 111, RO č. 6/2019 zo dňa 30.04.2019 – presunom medzi položkami riešené
pôžičky na usporiadanie pohrebov, RO č. 7/2019 zo dňa 31.05.2019 príjem dotácií KZ 111. OZ
zobralo na vedomie.
Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce
berie na vedomie:
rozpočtové opatrenie č. 4/2019 zo dňa 31.03.2019 prijaté dotácie KZ:111, RO č. 5/2019 zo
dňa 30.04.2019, prijaté dotácie KZ 111, RO č. 6/2019 zo dňa 30.04.2019 – presunom medzi
položkami riešené pôžičky na usporiadanie pohrebov, RO č. 7/2019 zo dňa 31.05.2019 príjem
dotácií KZ 111.

Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 4. Predloženie stanoviska k návrhu záverečného účtu hlavnej kontrolórky
a zároveň predloženie návrhu záverečného účtu za rok 2018 starostom obce.
Starosta obce predložil do rokovania návrh Záverečného účtu obce za rok 2018 kde
oboznámil poslancov s finančným hospodárením obce a s výsledkom hospodárenia za rok
2018. Starosta obce predložil poslancom písomné stanovisko hlavnej kontrolórky obce, ktorá
sa pre nemoc nemohla rokovania zúčastniť. V stanovisku k návrhu záverečného účtu obce za
rok 2018 odporučuje uzatvoriť prerokovanie s výrokom: Celoročné hospodárenie sa schvaľuje
bez výhrad. Na záver poslanci prijali uznesenie v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 40
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu
za rok 2018.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 26.888,33 EUR .
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Prerokovanie a schválenie Smernice č.3/2019 o vnútornom systéme podávania,
preverovania a evidovania oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti v obci Bežovce.
Starosta obce predložil na prerokovanie návrh Smernice č. 3 o vnútornom systéme podávania,
preverovania a evidovania oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
v obci Bežovce. Obecné zastupiteľstvo návrh prerokovalo a jednohlasne schválilo.
Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu č. 3 o vnútornom systéme podávania,
preverovania a evidovania oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
v obci Bežovce.

Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Prerokovanie a schválenie „Plánu obnovy“ a Dodatku č. 2 k ZoVSMO č.
64/1/2013/ závod Michalovce – schválenie Prílohy č. 3a zmluvy pre VVS a. s.
na prevádzkovaný verejný vodovod v obci Bežovce.
Starosta obce predložil do rokovania žiadosť VVS, a.s. závod Michalovce na prerokovanie
a schválenie „Plán obnovy“ pre obdobie od 01.01.2020 – 31.12.2024 a Dodatok č. 2
k ZoVSMO č. 64/1/2013 závod Mi, na prevádzkovaný verejný vodovod v obci, čím VVS, a.s.
preberie na seba povinnosť vlastníka majetku tento plán vypracovať. Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie.
Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce
Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.:
a) prerokovalo
- bez pripomienok
b) schvaľuje
1. zverenie majetku obce /Rozvodné potrubie v obci Bežovce/ do správy pre VVS, a.s.
s obstarávacou cenou 799 3058,70 €
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s. /Rozvodné
potrubie v obci Bežovce/
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN obce Bežovce o určení výšky príspevku
v školách a školských zariadeniach.
Starosta obce predložil do rokovania návrh Dodatku č. 3/2019 k VZN č. 6/2008 zo dňa
17.07.2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach. Návrh na úpravu bol
podaný dňa 11.06.2019 Základnou školou s Materskou školou Bežovce, z dôvodu zvýšenia 1.
finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni od 01.09.2019. Obecné
zastupiteľstvo dodatok č. 3/2019 schválilo.

Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 6/2008 zo dňa 17.07.2008
o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach.
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 8. Predloženie správy o výsledku z finančnej kontroly č. 1/2019. Predkladá hlavná
kontrolórka obce.
Hlavná kontrolórka obce predložila na rokovanie správu z finančnej kontroly č. 1/2019
o vývoji dlhu a splátok úveru v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v obci Bežovce.
Pre neprítomnosť hlavnej kontrolórky na zasadnutí túto správu osobne predložil starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky.
Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly
č. 1/2019.
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 9. Na schválenie spolufinancovanie pre projekt Environfond – Kultúrny dom –
stavebné úpravy a zateplenie 5 % z nákladov na projekt.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o podaní žiadosti o dotáciu
z environmentálneho fondu na zateplenie kultúrneho domu v obci. Bude potrebné zo strany
obce spolufinancovanie vo výške 5% nákladov na projekt. Poslanci žiadosť podporili a schválili
jej spolufinancovanie.
Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie obce pre projekt zateplenie kultúrneho
domu v obci Bežovce vo výške 5 % z nákladov na realizáciu projektu.

Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 10. Na schválenie spolufinancovanie pre projekt Ministerstvo vnútra SR –
Modernizácia kamerového systému v obci Bežovce 5% z nákladov na projekt.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o podaní žiadosti o dotáciu z Ministerstva
vnútra SR na Modernizáciu kamerového systému v obci Bežovce, kde je potrebné zo strany
obce spolufinancovanie vo výške 5% nákladov na projekt. Poslanci žiadosť podporili
a schválili jej spolufinancovanie.
Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie obce pre projekt Modernizácia
kamerového systému v obci Bežovce vo výške 5 % z nákladov na realizáciu projektu.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 11. Na schválenie spolufinancovanie pre projekt Ministerstvo vnútra SR Zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy požiarnej zbrojnice 5 % z výdavkov na projekt.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o vypracovávaní žiadosti o dotáciu
Ministerstvo vnútra SR - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy požiarnej zbrojnice
žiadosť má byť podaná do konca mesiaca jún a je potrebné schváliť spolufinancovanie obce vo
výške 5 % z výdavkov na projekt. Poslanci žiadosť podporili a schválili jej spolufinancovanie.
Uznesenie č. 47
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie obce pre projekt Zvýšenie energetickej
hospodárnosti budovy požiarnej zbrojnice v obci Bežovce vo výške 5 % z nákladov na
realizáciu projektu.
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 12. Úrad vlády SR – Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
2.4. - miestna komunikácia – spolufinancovanie projektu 10 % z celkových nákladov
na projekt.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o vypracovávaní žiadosti o dotáciu z Úradu
vlády SR – Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 2.4. – miestna komunikácia
kde je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných finančných prostriedkov vo
výške 10 % z celkových nákladov na realizáciu projektu, a zároveň informoval o uzatvorení
náležitosti zmluvy s víťazným uchádzačom VO. Poslanci žiadosť podporili a schválili jej
spolufinancovanie.
Uznesenie č. 48
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie obce pre projekt z Úradu vlády SR – Úrad
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 2.4. – miestna komunikácia vo výške 10 %
z celkových nákladov na realizáciu projektu a náležitosti zmluvy s víťazným uchádzačom VO.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 13. Na schválenie Environfond – Kanalizácia obce Bežovce a spolufinancovanie
projektu z rezervného fondu obce.
Starosta obce predložil do rokovania zmluvu o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
formou dotácie pre projekt Kanalizácia obce Bežovce v ktorej sa obec zaväzuje
spolufinancovaním vo výške 5 % t,j. vo výške 7.894,74 Eur. Starosta obce navrhol
spolufinancovanie z rezervného fondu. Poslanci OZ uvedený návrh prerokovali a schválili.
Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce schvaľuje použitie z rezervného fondu obce vo výške
7.894,74 Eur na financovanie kapitálových výdavkov pre projekt Kanalizácia obce Bežovce.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 14. Predloženie návrhu VZN o poskytovaní sociálnej pôžičky občanom obce
Bežovce a na úhradu výdavkov pri úmrtí osamelého občana na schválenie.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o vypracovanom návrhu VZN o poskytovaní
sociálnej pôžičky občanom obce Bežovce a na úhradu výdavkov pri úmrtí osamelého občana.
Z dôvodu, že obec v prípadoch kedy pozostalí zo sociálne slabých rodín nemajú vlastné
finančné prostriedky na výdavky spojené hlavne pohrebom, je potrebné schváliť takéto VZN
obce, o poskytnutí pôžičky.
Uznesenie č. 50
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2019 o poskytovaní sociálnej pôžičky občanom
obce Bežovce a na úhradu výdavkov pri úmrtí osamelého občana.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 15. Rôzne
A. Žiadosť o povolenie na predlženie mostíka pred domom Jaroslava Kuchnu, Bežovce
súp. č. 343 o 3 m k súpisnému číslu 342. Starosta obce informoval o tejto žiadosti OZ.
Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo žiadosť Jaroslava Kuchnu schvaľuje s tým, že stavebné práce
a terénne úpravy si vykoná majiteľ sám na vlastné náklady a Jaroslav Kuchna bytom
Bežovce č. 343 bude zodpovedný za udržiavanie priechodnosti tohto mostíka.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0
B. Žiadosť Milana Saba, SHR, Bežovce č. 294, IČO 53536624 o odkúpenie pozemku na
hospodárskom dvore v Bežovciach.
Starosta obce informoval OZ o tejto žiadosti. Jedná sa o časť parcely 1305/24, ktorá je
v susedstve parc. č. 1316/1 a 1316/2 na ktorej stojí budova slúžiaca na podnikateľskú činnosť
v jeho vlastníctve. Majiteľ budovy chce budovu ohradiť plotom a zamedziť tak prístup cudzím
osobám. Jedná sa o výmeru 534 m2. Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť prerokovalo s tým, že

nemá žiadne výhrady k odpredaju tohto pozemku. Ďalšie náležitosti potrebné k odpredaju tohto
pozemku bude riešiť starosta obce, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí. O ďalšom
postupe odpredaja bude informovať poslancov na ďalšom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo žiadosť Milana Saba, SHR, Bežovce č. 194, prerokovalo s tým, že nemá
žiadne výhrady k odpredaju časti pozemku parc. č. 1305/24, ktorá je v susedstve parc. č. 1316/1
a 1316/2 na ktorej stojí budova slúžiaca na podnikateľskú činnosť. Ďalšie náležitosti potrebné
k odpredaju tohto pozemku bude riešiť starosta obce, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb o majetku
obcí. O ďalšom postupe odpredaja bude informovať poslancov na ďalšom zasadnutí OZ.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 16. Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva za účasť
a s prianím všetkého dobrého zasadnutie OZ ukončil.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Martin Halajčík

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

p. Juraj Sadilek

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

Zasadnutie sa skončilo o 17,05 hod.

MVDr. Luděk Hamšík
starosta obce

