
                                                           Z á p i s n i c a 

                             zo 7. zasadnutia  obecného zastupiteľstva v obci Bežovce  

          dňa  13.12.2019  /piatok/  o 12,00 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. Predloženie  RO č. 15/2019 z 11.10.2019, RO č. 16/2019 z 31.  

                       10.2019.  RO č. 17/2019 z 30.11.2019 a RO  č. 18/2019 z 13.12.2019.  

                  4.  Predloženie výsledku správy č. 4/2019 z kontroly plnenia uznesení OZ 

                       v Bežovciach za rok 2018. 

                       Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  5.  Predloženie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce 

                       na roky 2020-2022. Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  6.  Predloženie návrhu viacročného rozpočtu obce Bežovce na roky 2020 – 2022. 

                       Predkladá starosta obce. 

                  7.  Prerokovanie návrhu Dodatku č. l k zmluve o zriadení spoločného obecného 

                       úradu. Predkladá starosta obce.  

                  8.  Predloženie zoznamu dlžníkov za daň z nehnuteľnosti a poplatkov. 

                  9.  List audítora Obecnému zastupiteľstvu týkajúci sa auditu za rok 2018. 

                 10. Schválenie odpredaja pozemku pre Milana Saba. 

                 11. Predloženie žiadosti speváckeho zboru Pro Gaudium Bežovce o finančnú 

                       podporu. 

                 12. NATUR-PACK, a.s. – výpoveď Zmluvy o zabezpečení systému združeného 

                       nakladania s odpadmi z obalov  

                13.  Rôzne                    

                14.  Záver                                 

 

K bodu l: Otvorenie 

 

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s programom rokovania 7. zasadnutia OZ. Starosta 

obce navrhol doplniť program rokovania OZ o body: 

                13.  Prerokovanie a schválenie odmeny poslanca.  

                14.  Schválenie Dodatku č. 5  k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na 

                       prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na 

                       území obce Bežovce na kalendárny rok 2020. 

                15.  Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom  

                       poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Obecné zastupiteľstvo na siedmom rokovaní pôvodný návrh programu rokovania neschválilo 

s tým, že starosta obce navrhol doplnenie programu o tieto body, ktoré po doplnení schválilo.  

  



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

Za overovateľov zápisnice boli určení: pán poslanec Juraj Sadilek a Ing. Ján Štovčík. 

 

 

Uznesenie č. 69 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce neschvaľuje návrh programu 7. zasadnutia OZ Bežovce 

s týmto programom 

                  l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                  2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z posledného zasadnutia OZ                

                  3.  Rozpočet obce. Predloženie  RO č. 15/2019 z 11.10.2019, RO č. 16/2019 z 31.  

                       10.2019.  RO č. 17/2019 z 30.11.2019 a RO  č. 18/2019 z 13.12.2019.  

                  4.  Predloženie výsledku správy č. 4/2019 z kontroly plnenia uznesení OZ 

                       v Bežovciach za rok 2018. 

                       Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  5.  Predloženie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce 

                       na roky 2020-2022. Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  6.  Predloženie návrhu viacročného rozpočtu obce Bežovce na roky 2020 – 2022. 

                       Predkladá starosta obce. 

                  7.  Prerokovanie návrhu Dodatku č. l k zmluve o zriadení spoločného obecného 

                       úradu. Predkladá starosta obce.  

                  8.  Predloženie zoznamu dlžníkov za daň z nehnuteľnosti a poplatkov. 

                  9.  List audítora Obecnému zastupiteľstvu týkajúci sa auditu za rok 2018. 

                 10. Schválenie odpredaja pozemku pre Milana Saba. 

                 11. Predloženie žiadosti speváckeho zboru Pro Gaudium Bežovce o finančnú 

                       podporu. 

                 12. NATUR-PACK, a.s. – výpoveď Zmluvy o zabezpečení systému združeného 

                       nakladania s odpadmi z obalov  

                13.  Rôzne                    

                14.  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   

 

 

Uznesenie č. 70 

 

OZ schvaľuje program doplnený o body  

                13.  Prerokovanie a schválenie odmeny poslanca.  

                14.  Schválenie Dodatku č. 5  k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na 

                       prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na 

                       území obce Bežovce na kalendárny rok 2020. 

                15.  Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o miestnych daniach  



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

 

a schvaľuje program rokovania o doplnené body v nasledovnom znení: 

 

                 l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                  2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z posledného zasadnutia OZ                

                  3.  Rozpočet obce. Predloženie  RO č. 15/2019 z 11.10.2019, RO č. 16/2019 z 31.  

                       10.2019.  RO č. 17/2019 z 30.11.2019 a RO  č. 18/2019 z 13.12.2019.  

                  4.  Predloženie výsledku správy č. 4/2019 z kontroly plnenia uznesení OZ 

                       v Bežovciach za rok 2018. 

                       Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  5.  Predloženie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce 

                       na roky 2020-2022. Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  6.  Predloženie návrhu viacročného rozpočtu obce Bežovce na roky 2020 – 2022. 

                       Predkladá starosta obce. 

                  7.  Prerokovanie návrhu Dodatku č. l k zmluve o zriadení spoločného obecného 

                       úradu. Predkladá starosta obce.  

                  8.  Predloženie zoznamu dlžníkov za daň z nehnuteľnosti a poplatkov. 

                  9.  List audítora Obecnému zastupiteľstvu týkajúci sa auditu za rok 2018. 

                 10. Schválenie odpredaja pozemku pre Milana Saba. 

                 11. Predloženie žiadosti speváckeho zboru Pro Gaudium Bežovce o finančnú 

                       podporu. 

                 12. NATUR-PACK, a.s. – výpoveď Zmluvy o zabezpečení systému združeného 

                       nakladania s odpadmi z obalov.  

                13.  Prerokovanie a schválenie odmeny poslanca.  

                14.  Schválenie Dodatku č. 5  k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na 

                       prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na 

                       území obce Bežovce na kalendárny rok 2020. 

                15.  Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a 

                       o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

                16.  Rôzne.                    

                17.  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   

 

Uznesenie č. 71 

 

OZ určuje 

- za zapisovateľku pani Čisárovú, pracovníčku obecného úradu. 

- za overovateľov zápisnice boli určení: pán poslanec Juraj Sadilek a Ing. Ján Štovčík. 

 

 



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 6. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 11.10.2019. 

 

Uznesenie č. 72 

 

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 3.  Rozpočet obce. Predloženie  RO č. 15/2019 z 11.10.2019, RO č. 16/2019 z 31.  

10.2019.  RO č. 17/2019 z 30.11.2019 a RO  č. 18/2019 z 13.12.2019.  

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení o zapracovaní do rozpočtu obce: 

rozpočtových opatrení č. 15/2019 z 11.10.2019, RO č. 16/2019 z 31.10.2019.  RO č. 17/2019 

z 30.11.2019 kde sú dotácie obci a ZŠ s MŠ a schvaľuje RO  č. 18/2019 z 13.12.2019.  

 

 

Uznesenie č. 73 

  

Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce  

 

berie na vedomie: 

rozpočtové opatrenia č. 15/2019 z 11.10.2019, RO č. 16/2019 z 31.10.2019.  RO č. 17/2019 

z 30.11.2019 

 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie  č. 18/2019 z 13.12.2019.  

 

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 č. 4.  Predloženie výsledku správy č. 4/2019 z kontroly plnenia uznesení OZ 

v Bežovciach za rok 2018. 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila do rokovania výsledok správy č. 4/2019 z kontroly plnenia 

uznesení OZ v Bežovciach za rok 2018. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie tú správu. 

 

Uznesenie č. 74 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce berie na vedomie výsledok správy č. 4/2019 z kontroly 

plnenia uznesení OZ v Bežovciach za rok 2018. 

 

 

K bodu č. 5. Predloženie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu 

obce  na roky 2020-2022. Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila do rokovania stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

viacročného rozpočtu v ktorom odporučila predložený návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť 

a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022 vziať na vedomie, nakoľko sú pre obec 

nezáväzné a majú informatívny charakter. 

 

 

Uznesenie č. 75 

 

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

k návrhu viacročného rozpočtu obce Bežovce na roky 2020, 2021, 2022. 

 

 

K bodu 6.  Predloženie návrhu viacročného rozpočtu obce Bežovce na roky 2020 – 2022. 

Predkladá starosta obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený rozpočet obce bez pripomienok a následne 

schválilo návrh rozpočtu obce Bežovce na rok 2020  a zobralo na vedomie návrh rozpočtu na 

roky 2021, 2022,  nakoľko sú pre obec nezáväzné a majú iba informatívny charakter. 

 

 

Uznesenie č. 76 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu obce Bežovce na rok 2020 a berie na vedomie 

návrh rozpočtu na roky 2021, 2022. 

 

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.  7.  Prerokovanie návrhu Dodatku č. l k zmluve o zriadení spoločného obecného 

úradu. Predkladá starosta obce.  

 

Starosta obce informoval poslancov obce, že 31.12.2019 končí platnosť zmluvy uzatvorenej 

s Mestom Sobrance o zriadení spoločného obecného úradu. Zmluva je uzatvorená na dobu 

určitú od 01.01.2016 – 31.12.2019. Spoločný obecný úrad zabezpečuje činnosti preneseného 

výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, miestnych 

a účelových komunikáciách a životného prostredia. Jeho sídlom je Mesto Sobrance, Mestský 

úrad Sobrance, ul. Štefánikova 49/23, 073 01. Mesto Sobrance doručilo obci  návrh Dodatku 

č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej podľa § 20a Zákona č. 

369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 31.12.2015 s návrhom 

o predĺženie platnosti zmluvy o 4 roky t.j. do 31.12.2023. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne 

schválilo predĺženie platnosti tejto zmluvy  dodatkom č. 1. 

 

Uznesenie č. 77 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Bežovciach schvaľuje Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného 

obecného úradu uzavretej podľa § 20a Zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zo dňa 31.12.2015. 

 

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.  Predloženie zoznamu dlžníkov za daň z nehnuteľnosti a poplatkov. 

 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o stave daňových a nedaňových pohľadávok 

a o stave vo vymáhaní neuhradených platieb u najväčších dlžníkov. Situácia sa zlepšuje najmä 

po osobnej komunikácii s jednotlivými dlžníkmi  dohodnutím splátkových kalendárov. 

 

Uznesenie č. 78 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach berie na vedomie zoznam dlžníkov za daň 

z nehnuteľnosti a poplatkov obci Bežovce. 

 

 

K bodu  č. 9.  List audítora Obecnému zastupiteľstvu týkajúci sa auditu za rok 2018. 

 

Starosta obce predložil na rokovanie list vedeniu obce týkajúci sa zistení pri uskutočňovaní 

auditu Obce Bežovce za rok 2018. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie list audítora. 

 

 

 



Uznesenie č. 79 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list audítora týkajúci sa zistení pri uskutočňovaní 

auditu Obce Bežovce za rok 2018. 

 

 

K bodu č. 10. Schválenie odpredaja pozemku pre Milana Saba. 

 

Starosta obce predložil do rokovania vyhotovený geometrický plán a  znalecký posudok 

k priamemu predaju pozemku  parcela reg. C-KN č. 1305/33 - zastavaná plocha o výmere  

555 m2 v katastrálnom území Bežovce, Obec Bežovce. Informoval poslancov OZ o doručení 

jednej cenovej ponuky dňa 04.11.2019 na priamy odpredaj pozemku od Milana Saba, bytom 

Bežovce č. 294. Dňa 06.11.2019  bola otvorená jediná cenová ponuka na priamy odpredaj 

pozemku predsedom komisie pre vyhodnotenie ponúk Marekom Leitnerom,  ktorý konštatoval 

ponuku v cene 1.500,- EUR. Z otvárania obálok bola vyhotovená zápisnica, ktorá je súčasťou 

tohto spisu. 

 

Uznesenie č. 80/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce 

prerokovalo 

návrh na priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Bežovce, a to 

 

- pozemku parcela reg. C-KN č. 1305/33 - zastavaná plocha o výmere 555 m2 v katastrálnom 

území Bežovce, obec Bežovce. 

 

podľa výsledku vyhodnotenia cenovej ponuky 

 

schvaľuje 

 

priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Bežovce, a to: 

 

- pozemku parcela reg.  C-KN č. 1305/33 – zastavaná plocha o výmere 555 m2 v katastrálnom 

území Bežovce, obec Bežovce. 

 

vybratému účastníkovi – víťazovi priameho predaja 

 

Milanovi  Sabovi, bytom Bežovce č. 294  

 

za ponúknutú kúpnu cenu 1.500,-EUR, slovom Jedentisícpäťsto eur 

 

za podmienok: 

- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením znaleckého posudku č. 211/2019 

znalca: Ing. Jozef Mihalovič, Komenského 25, 073 01 Sobrance, 

- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu č. 

45353221-75/2019 vyhotoveného dňa 08.10.2019 Gabrielom Streňom, bytom Vyšná 

Rybnica, 

- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností  



- s povinnosťou úhrady kúpnej ceny kupujúcim na základe faktúry vystavenej predávajúcim 

ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy v lehote splatnosti do 15 dní 

 

ukladá 

 

starostovi obecného úradu  

- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do 31.12.2019  

 

určuje 

 

stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2019 

 

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 č. 11. Predloženie žiadosti speváckeho zboru Pro Gaudium Bežovce o finančnú 

podporu. 

 

Starosta obce predložil do rokovania žiadosť o finančnú podporu pre rok 2020 od OZ 

Gaudium musicorum a spevácky zbor Pro Gaudium, ktorý v ňom pôsobí.  

 

Uznesenie č. 81 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o finančnú podporu pre rok 2020 od OZ 

Gaudium musicorum a spevácky zbor Pro Gaudium, ktorý v ňom pôsobí.  

 

 

K bodu č. 12. NATUR-PACK, a.s. – výpoveď Zmluvy o zabezpečení systému združeného 

nakladania s odpadmi z obalov.  

 

Starosta obce predložil do rokovania list firmy NATUR PACK a. s., so sídlom Bajkalská 25, 

821 01 Bratislava, ktorá nám dňa 28.10.2019 zaslala výpoveď zmluvy o zabezpečení systému 

združeného nakladania s odpadmi z obalov k 31.12.2019. Následne po usmernení zo ZMOS 

Bratislava ako má obec postupovať nám dňa 10.12.2019 bol doručený od uvedenej firmy list 

v ktorom bola stiahnutá výpoveď zmluvy a oznámené že naďalej pokračuje v dohodnutom 

zmluvnom vzťahu. 

 

Uznesenie č. 82 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o zabezpečení systému 

združeného nadkladania s odpadmi z obalov firmou NATUR PACK a. s., so sídlom Bajkalská 

25, 821 01 Bratislava.  

 

 



 

K bodu č. 13.  Prerokovanie a schválenie odmeny poslanca.  

 

 

Starosta obce navrhol vyplatiť mimoriadnu odmenu poslancovi Marekovi Leitnerovi vo výške 

500,- Eur za vysokú angažovanosť a spoluprácu s obecným úradom pri prácach na realizácií 

projektov pre rozvoj obce  v materskej škole, zdravotnom stredisku, kultúrnom dome 

a obecnom úrade v roku 2019. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 83 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadnu odmenu poslancovi OZ Marekovi Leitnerovi vo 

výške 500,00 Eur.    

 

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. 14.  Schválenie Dodatku č. 5  k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce 

Bežovce na kalendárny rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Dodatku č. 5, k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na  území obce 

Bežovce na kalendárny rok 2020.  

 

Uznesenie č. 84  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 5, k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na  území obce 

Bežovce na kalendárny rok 2020.  

 

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 15.  Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2019 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 nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. sa zvyšujú sadzby za uloženie zmesového 

komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku odpadov v euro.tona. Podľa úrovne 

vytriedenia komunálneho odpadu v % od 10 do 20 % sa sadba zvyšuje z roku 2019 z 12 eur na 

24 eurá za tonu v roku 2020  

Z toho dôvodu je potrebné upraviť sadzbu poplatku  za vývoz smetnej nádoby, a to za 120 

litrovú nádobu zvýšiť na 2,00 € a za 240 litrovú nádobu zvýšiť na 3,00 €. Poslanci prerokovaný 

návrh schválili. 

 

Uznesenie č. 85 

  

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach prerokovalo predložený návrh VZN č. 2/2019 o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Bežovce. 

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. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 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 č. 16.  Rôzne.                    

 

- starosta obce informoval poslancov o užívaní obecných pozemkov občanmi obce 

z dôvodu, že sa nachádzajú za ich rodinnými domami a užívajú ich ako záhrady už 

niekoľko desaťročí. Starosta obce navrhol, v prípade záujmu dotknutých občanov, tieto im 

odpredať.  Poslanci súhlasili s návrhom starostu obce. 

- starosta obce informoval poslancov o povinnosti neziskových organizácií zaregistrovať sa 

v Registri neziskových organizácií SR. Na túto skutočnosť boli listom upozornené 

neziskové organizácie v obci. Z dôvodu nesplnenia tejto povinnosti obec nemôže takejto 

NO vyplatiť dotáciu na rok 2020, 

- poslanec Ing. Ján Štovčík informoval, že bol upozornený od niekoľkých občanov, na psy 

pohybujúce sa po obci, ktoré ich ohrozili. Starosta obce reagoval, že upozorní majiteľov 

týchto psov, aby k tomu nedochádzalo.  

    

Uznesenie č. 86 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  informáciu starostu obce o obecných pozemkoch 

a zároveň podporilo  možnosť odkúpenia pozemkov občanmi obce, ktorí ich už dlhé roky 

využívajú ako svoje záhrady.  

 

 



 

 

K bodu 17.  Záver 

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva za účasť 

a s prianím pokojného prežitia vianočných sviatkov a všetkého najlepšieho do nového roka  

2020 zasadnutie OZ ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Poslanec Juraj Sadilek             .................................... 

 

 

Zasadnutie sa skončilo o 14,15 hod.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


