
 

                                                           Z á p i s n i c a 

                             zo 6. zasadnutia  obecného zastupiteľstva v obci Bežovce  

          dňa  11.10.2019  /piatok/  o 14,00 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.  Rozpočet obce. Na vedomie RO č. 11/2019 z 31.7.2019, RO č. 12/2019 z 31.  

                       08.2019.  RO č. 13/2019 z 30.9.2019 zapracované dotácie obci a ZŠ s MŠ. RO 

                       č. 14/2019 z 30.9.2019 rieši presuny medzi položkami v rozpočte obce.  

                  4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 09/2019 až 02/2020. 

                       Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  5.  Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 2/2019 v subjekte ZŠ s MŠ 

                       Bežovce. Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  6.  Predloženie  výsledku z kontroly splnených opatrení prijatých na nápravu 

                       zistených nedostatkov č. 3/2019. Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  7.  Prerokovanie žiadosti Milana Saba o odkúpenie pozemku. 

                  8.  Prerokovanie žiadosti Apoštolskej cirkvi v Michalovciach. 

                  9.  Oboznámenie a prerokovanie podania žiadosti z Environfondu SR 

                       -  pre projekt „Kanalizáciu obce Bežovce“ 

                       -  pre projekt „Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce“. 

                       -  žiadosť v M.A.S. „Kamerový systém v obci Bežovce“. 

                10.  Rôzne                    

                11.  Záver                                 

 

 

K bodu l: Otvorenie 

 

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s programom rokovania 6. 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 Pavol Gajdoš a Ing. Martin Halajčík. 

 

Uznesenie č. 59. 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 6.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. Na vedomie RO č. 11/2019 z 31.7.2019, RO č. 12/2019 z 31.  

                       08.2019.  RO č. 13/2019 z 30.9.2019 zapracované dotácie obci a ZŠ s MŠ. RO 

                       č. 14/2019 z 30.9.2019 rieši presuny medzi položkami v rozpočte obce.  

                  4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 09/2019 až 02/2020. 

                       Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  5.  Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 2/2019 v subjekte ZŠ s MŠ 

                       Bežovce. Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  6.  Predloženie  výsledku z kontroly splnených opatrení prijatých na nápravu 

                       zistených nedostatkov č. 3/2019. Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  7.  Prerokovanie žiadosti Milana Saba o odkúpenie pozemku. 

                  8.  Prerokovanie žiadosti Apoštolskej cirkvi v Michalovciach. 

                  9.  Oboznámenie a prerokovanie podania žiadosti z Environfondu SR 

                       -  pre projekt „Kanalizáciu obce Bežovce“ 

                       -  pre projekt „Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce“. 

                       -  žiadosť v M.A.S. „Kamerový systém v obci Bežovce“. 

                10.  Rôzne                    

                11.  Záver                                 

 

Za zapisovateľku starosta obce určil pani Čisárovú, pracovníčku obecného úradu. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: pán poslanec Pavol Gajdoš a Ing. Martin Halajčík. 

 

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 5. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 26.07.2019. 

 

Uznesenie č. 60 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce berie na vedomie informáciu starostu obce MVDr. 

Luděka Hamšíka o plnení uznesení z 5. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 26.07.2019. 

 

 

 

 



K bodu č. 3.  Rozpočet obce. Na vedomie RO č. 11/2019 z 31.7.2019, RO č. 12/2019 z 31.  

08.2019.  RO č. 13/2019 z 30.9.2019 zapracované dotácie obci a ZŠ s MŠ. RO č. 14/2019 

z 30.9.2019 rieši presuny medzi položkami v rozpočte obce. 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení o zapracovaní do rozpočtu obce: 

rozpočtových opatrení č. 11/2019 z 31.7.2019, RO č. 12/2019 z 31.08.2019,  RO č. 13/2019 

z 30.9.2019 kde sú dotácie obci a ZŠ s MŠ a RO č. 14/2019 z 30.9.2019, ktoré rieši presuny 

medzi položkami v rozpočte obce. 

 

Uznesenie č. 61 

  

Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce  

berie na vedomie: 

rozpočtové opatrenia č. 11/2019 z 31.7.2019, RO č. 12/2019 z 31.08.2019,  RO č. 13/2019 

z 30.9.2019 kde sú zapracované dotácie obci a ZŠ s MŠ a RO č. 14/2019 z 30.9.2019, ktoré 

rieši presuny medzi položkami v rozpočte obce. 

 

 

K bodu č.4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 09/2019 až 02/2020. 

Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila na rokovanie Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 

09/2019-02/2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu bez pripomienok a zároveň 

poverilo hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej 

činnosti. 

 

Uznesenie č. 62/2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bežovce v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

I. schvaľuje 

Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  na  obdobie od 09/2019 do 02/2019. 

II. poveruje 

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 

 

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.  Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 2/2019 v subjekte ZŠ s MŠ 

Bežovce. Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

 

Hlavná kontrolórka obce Bc. Monika Jeneiová predložila správu o výsledku z finančnej 



kontroly č. 2/2019 v subjekte ZŠ s MŠ Bežovce. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 

správu z finančnej kontroly. 

 

Uznesenie č. 63 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu  o výsledku z finančnej kontroly č. 2/2019, 

ktorú predložila hlavná kontrolórka obce. 

 

 

K bodu č. 6.  Predloženie  výsledku z kontroly splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov č. 3/2019. Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila na rokovanie výsledok z kontroly splnených opatrení 

prijatých na nápravu zistených nedostatkov č. 3/2019. Obecné zastupiteľstvo zobralo na 

vedomie výsledok z kontroly. 

 

Uznesenie č. 64  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku z kontroly splnených opatrení 

prijatých na nápravu zistených nedostatkov č. 3/2019. 

 

K bodu č. 7.  Prerokovanie žiadosti Milana Saba o odkúpenie pozemku. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach na svojom zasadnutí dňa 11.10.2019 prerokovalo žiadosť 

pána Milana Saba o odkúpenie časti pozemku – nehnuteľnosti na parc. č. 1305/24, ktorá je 

o výmere 1383 m2 v susedstve parciel č. 1316/1 a 1316/2 na ktorej stojí budova v jeho 

vlastníctve.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí. Prevod nehnuteľného majetku sa uskutoční priamym predajom najmenej za 

cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej súdnym znalcom na základe žiadosti 

podanej konkrétnym subjektom. 

Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce konať v predmetnej veci a to zverejnením 

zámeru priameho odpredaja a výzvy na predloženie cenových ponúk danej nehnuteľnosti 

podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci a § 9a ods. l písm. c), ods. 2 a ods. 5. 

 

 

Uznesenie č. 65 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce  

prerokovalo 

návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Bežovce zapísaných na LV č. 

1303 a to 

- časť pozemku parcela reg. C-KN č. 1305/24 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 

1383 m2 v katastrálnom území Bežovce, obec Bežovce 

 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. l písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Bežovce zapísaných na LV č. 

1303, a to: 



- pozemku parcela reg. C-KN č. 1305/24 zastavaná plocha o výmere 1383 m2 

v katastrálnom území Bežovce, obec Bežovce 

- formou priameho odpredaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej nehnuteľnosti 

stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckého posudku s týmito podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľnosti. 

 

ukladá 

starostovi obecného úradu 

- zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom obce Bežovce 

- predložiť starostovi obce protokolárne vyhodnotenie predložených cenových ponúk 

s odporúčaním na rozhodnutie obecného zastupiteľstva do ďalšieho zasadnutia OZ. 

 

poveruje 

starostu obce aby na nadchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po vyhodnotení 

cenových ponúk predložil návrh na schválenie priameho predaja nehnuteľností vo vlastníctve 

obce predkladateľovi víťaznej cenovej ponuky. 

 

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. 8.  Prerokovanie žiadosti Apoštolskej cirkvi v Michalovciach. 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s listom doručeným od Apoštolskej cirkvi 

v Michalovciach, ktorá v liste žiada o poskytnutie obecných pozemkov na výstavbu 

montážnych domov pre rodiny žijúce v rómskej osade - nachádzajúce sa  sociálnej a hmotnej 

núdzi.  Starosta konštatoval, že obec nevlastní vhodné pozemky v rómskej osade. Poslanci 

navrhli, aby si rómsky spoluobčania  vysporiadali vlastnícke vzťahy v rómskej osade osobne 

s vlastníkmi pozemkov na ktorých sú postavené ich obydlia. Poslanci OZ odporúčajú 

starostovi obce navrhnúť apoštolskej cirkvi vybudovať v rómskej osade hygienické zariadenia 

(umyváreň), vrátane toaliet, na pozemku v rómskej osade kde sa nachádza domček pre odber 

pitnej vody. 

 

Uznesenie č. 66 

 

Poslanci OZ berú na vedomie list Apoštolskej cirkvi a odporúčajú starostovi obce: 

-  navrhnúť apoštolskej cirkvi vybudovať v rómskej osade hygienické zariadenia (umyváreň),  

   vrátane toaliet, na pozemku v rómskej osade kde sa nachádza domček pre odber pitnej vody, 

 



- poslanci navrhli, aby si rómsky spoluobčania  vysporiadali vlastnícke vzťahy v rómskej 

osade osobne s vlastníkmi pozemkov na ktorých sú postavené ich obydlia z dôvodu, že 

obec nie je vlastníkom týchto pozemkov.  

 

 

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. 9.  Oboznámenie a prerokovanie podania žiadosti z Environfondu SR 

-  pre projekt „Kanalizáciu obce Bežovce“ 

-  pre projekt „Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce“. 

-  žiadosť v M.A.S. „Kamerový systém v obci Bežovce“. 

 

Starosta obce informoval poslancov o: 

- podaní žiadosti pre projekt „Kanalizácia obce Bežovce“, ktorý bol odoslaný na 

environmentálny fond v mesiaci október pre pokračovanie prác na odkanalizovaní obce, 

- zapojenie obce do projektu „Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce“  

ide hlavne o potrebu zabezpečiť pre obec mulčovač na likvidáciu trávneho porastu, 

- obec do decembra 2019 chce podať žiadosť v M.A.S. na „Kamerový systém v obci Bežovce“ 

v rámci znižovaniu boja proti kriminalite a bezpečnosti obyvateľov obce. 

Zároveň informoval poslancov o uzatvorení náležitosti zmlúv na tieto projekty. Obecné 

zastupiteľstvo tento návrh schválilo. 

 

Uznesenie č. 67 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie projektov   

-  „Kanalizáciu obce Bežovce“ 

-  projekt „Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce“. 

-  žiadosť v M.A.S. „Kamerový systém v obci Bežovce“. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje náležitosti zmlúv na tieto projekty. 

 

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 10.  Rôzne                    

 

- starosta obce informoval poslancov o nevhodnom a zhnitom zábradlí pri reformovanom 

kostole a predajni Jednota. Poslanci odobrili návrh starostu obce o zlikvidovanie 

nevyhovujúceho zábradlia a nahradenie novým, 



- starosta zároveň informoval o odstránení starých gamatiek z obecného úradu, ktoré boli 

nahradené centrálnym vykurovaním. Poslanci schválili v prípade záujmu ich odpredaj, 

- starosta obce oznámil poslancom, že v materskej škole bola vykonaná revízia kotlov 

ústredného kúrenia. Revízny technik konštatoval, že stav kotlov je v nevyhovujúcom stave 

a je potrebná výmena kotlov za nové. Poslanci tento návrh schválili. 

- obec podala žiadosť o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru z kategórie „C“ do 

kategórie „B“, 

- poslanec Ing. Štovčík oboznámil prítomných o požiadavkách DHZ ktoré sú  v prílohe 

zápisnice, 

- starosta obce bol informovaný od vedúcej školskej jedálne a riaditeľa školy o potrebe 

zakúpenia konvektomatu a mixéra  z dôvodu zvýšenia počtu podávaných obedov 

v školskej stravovni zo 80 obedov na 150 obedov. Poslanci navrhli schváliť finančné 

prostriedky na  zakúpenie konvektomatu a mixéra v rozpočte obce na rok 2020, 

- starosta obce verejne poďakoval poslancovi Marekovi Leitnerovi za jeho iniciatívu pri 

odstránení poruchy – úniku vody na zdravotnom stredisku, 

- poslanec Ing. Juraj Hreňo pozval prítomných poslancov na vysviacku ikonostasu 

v Pravoslávnom chráme v Bežovciach dňa 12.10.2019 o 9,30 hod. 

- poslanec Juraj Sadilek hovoril o tom, že deti z rómskej osady nechodia do školy ale 

zbierať orechy. 

 

 

Uznesenie č. 68 

      

Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce:  

schvaľuje: 

- odstránenie nevyhovujúceho zábradlia pri reformovanom kostole a predajni Jednota 

a nahradenie novým, 

- odpredaj nepotrebných gamatiek z Obecného úradu Bežovce, 

- nákup kotlov do materskej školy, 

- nákup konvektomatu a mixéra z rozpočtu obce na rok 2020, 

 

berie na vedomie: 

 

- požiadavky DHZ Bežovce 

 

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 11. Záver 

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva za účasť 

a s prianím všetkého dobrého zasadnutie OZ ukončil. 

 



Overovatelia zápisnice: 

 

Poslanec Ing. Martin Halajčík      .................................... 

 

Poslanec Pavol Gajdoš                  .................................... 

 

 

Zasadnutie sa skončilo o 16,05 hod.  

 

 

  

 

                       

 

                                                                                                     MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                           starosta obce   

  

 

 

 

 

 

 


