
 

                                                            Z á p i s n i c a 

                             zo 8. zasadnutia  obecného zastupiteľstva v obci Bežovce  

          dňa  13.03.2020  /piatok/  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,  

                        Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík  

Neprítomný:    Pavol Gajdoš - ospravedlnený  

 

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. 19/2019 z 31.12.2019. RO č. 1/2020 

                       z 31.01.2020, RO č. 2/2020 z 29.02.2020. Na vedomie OZ.    

                  4.  Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 5/2019 t. j. pokladničných operácií 

                       za 2. polrok 2018. 

                       Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  5.  Predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019. 

                       Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  6.  Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 

                       obdobie 3/2020 do 8/2020 

                  7.  Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám 

                       v obci Bežovce na rok 2020.  

                  8.  Informácia starostu obce o projektoch. 

                  9.  Na schválenie Environfond – Kanalizácia obce Bežovce – spolufinancovanie 

                       projektu z rezervného fondu obce a schválenie náležitosti  zmluvy. A na 

                       schválenie čerpanie z rezervného fondu obce na dofinancovanie rekonštrukcie 

                       cesty medzi grécko-katolíckym a reformovaným kostolom. 

                10.  Na schválenie harmonogram kultúrno spoločenských akcií na rok 2020.    

                11.  Rôzne.                    

                12.  Záver.                                 

 

K bodu l: Otvorenie 

 

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s programom rokovania 8. zasadnutia OZ.  

Obecné zastupiteľstvo na ôsmom rokovaní návrh programu rokovania schválilo.  

  

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

Za overovateľov zápisnice boli určení: páni poslanci: Marek Leitner a Dušan Matej. 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 87 

 

Obecné zastupiteľstvo v  obci Bežovce schvaľuje program 8. zasadnutia OZ Bežovce 

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. 19/2019 z 31.12.2019. RO č. 1/2020 

                       z 31.01.2020, RO č. 2/2020 z 29.02.2020. Na vedomie OZ.    

                  4.  Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 5/2019 t. j. pokladničných operácií 

                       za 2. polrok 2018. 

                       Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  5.  Predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019. 

                       Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

                  6.  Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 

                       obdobie 3/2020 do 8/2020 

                  7.  Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám 

                       v obci Bežovce na rok 2020.  

                  8.  Informácia starostu obce o projektoch. 

                  9.  Na schválenie Environfond – Kanalizácia obce Bežovce – spolufinancovanie 

                       projektu z rezervného fondu obce a schválenie náležitosti  zmluvy. A na 

                       schválenie čerpanie z rezervného fondu obce na dofinancovanie rekonštrukcie 

                       cesty medzi grécko-katolíckym a reformovaným kostolom. 

                10.  Na schválenie harmonogram kultúrno spoločenských akcií na rok 2020.    

                11.  Rôzne.                    

                12.  Záver.                                 

 

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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík 

                       proti :        0         

                       zdržal sa:   0   

 

Uznesenie č. 88 

 

OZ určuje 

- za zapisovateľku pani Čisárovú, pracovníčku obecného úradu, 

- za overovateľov zápisnice boli určení: pán poslanec Marek Leitner a Dušan Matej 

 

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. 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 7. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 13.12.2019. 

 

Uznesenie č. 89 

 

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

Luděka Hamšíka o plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 13.12.2019. 

 

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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík 

                       proti :        0         

                       zdržal sa:   0   

 

 

K bodu 3.  .  Rozpočet obce. Predloženie  RO č. 19/2019 z 31.12.2019. RO č. 1/2020 

z 31.01.2020, RO č. 2/2020 z 29.02.2020. Na vedomie OZ.    

 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení o zapracovaní do rozpočtu obce:   

Rozpočtové opatrenie č. 19/2019 z 31.12.2019, RO č. 1/2020 z 31.01.2020, RO č. 2/2020 

z 29.02.2020. OZ ich zobralo na vedomie.    

 

Uznesenie č. 90 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce  

 

berie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie č. 19/2019 z 31.12.2019. RO č. 1/2020 z 31.01.2020, RO č. 2/2020 

z 29.02.2020. 

 

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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík 

                       proti :        0         

                       zdržal sa:   0   

 

 

K bodu 4. Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 5/2019 t. j. pokladničných operácií 

za 2. polrok 2018. 

 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov OZ s výsledkom kontroly č. 5/2019 t.j. 

pokladničných operácií za 2. polrok 2018. Poslanci OZ zobrali túto správu na vedomie. 

 

 

 



Uznesenie č. 91 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce berie na vedomie správu o výsledku kontroly č. 5/2019 

pokladničných operácií za 2. polrok 2018. 

 

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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík 

                       proti :        0         

                       zdržal sa:   0   

 

 

K bodu č. 5.  Predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 

2019. 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila na rokovanie správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

 

Uznesenie č. 92 

  

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík 

                       proti :        0         

                       zdržal sa:   0   

 

 

K bodu 6. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na obdobie 03/2020-08/2020 na 

schválenie. 

 

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

03/2020-08/2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu bez pripomienok a zároveň 

poverilo hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej 

činnosti. 

 

Uznesenie č. 93 

 

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 03/2020 do 08/2020. 

II. poveruje 

Hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 

 

 

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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík 

                       proti :        0         

                       zdržal sa:   0   

 

K bodu č. 7 . Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám 

v obci Bežovce na rok 2020.  

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  rozdelenie dotácií neziskovým organizáciám v obci, 

na základe predložených žiadostí v roku  2020 následne pre: 

- Slovenský  zväz chovateľov ZO Bežovce          400,00 € 

- Poľovnícke združenie „UH“ Bežovce                400,00 € 

- ZO Slovenského zväzu záhradkárov Bežovce    400,00 € 

- OZ ZAHRAJHORKA Bežovce                          600,00 € 

- Gaudioum musicorum Bežovce 18                     300,00 €     

Obecné zastupiteľstvo  schválilo dotácie neziskovým organizáciám v obci uznesením s tým, že 

ak organizácie nedoplnia chýbajúce prílohy k danej žiadosti do 31.03.2020, nebude im dotácia 

poskytnutá. 

 

Uznesenie č. 94 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schválilo  dotácie neziskovým organizáciám v obci, 

na základe predložených žiadostí v roku  2020 následne pre: 

- Slovenský  zväz chovateľov ZO Bežovce          400,00 € 

- Poľovnícke združenie „UH“ Bežovce                400,00 € 

- ZO Slovenského zväzu záhradkárov Bežovce    400,00 € 

- OZ ZAHRAJHORKA Bežovce                          600,00 € 

- Gaudium musicorum Bežovce 18                       300,00 € 

 

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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík 

                       proti :        0         

                       zdržal sa:   0   

 

 

K bodu 8.  Informácia starostu obce o projektoch. 

 

Starosta obce informoval poslancov o podaných projektoch na rozvoj obce počas svojho 

pôsobenia vo funkcii starostu obce. Konštatoval, že z celkového počtu 36 podaných projektov 

bolo v období rokov 2015 až 2020 podporených 22 projektov v celkovej sume 1 556 081,- €. 

Boli zrekonštruované objekty: kultúrny dom, požiarna zbrojnica,  obecné komunikácie, 

obecný rozhlas, školské dielne, telocvičňa a ďalšie menšie projekty. Obec naďalej pokračuje 

vo výstavbe kanalizácie v obci. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce 

o projektoch. 

 

 

Uznesenie č. 95 



 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach berie na vedomie správu starostu obce o projektoch. 

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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík 

                       proti :        0         

                       zdržal sa:   0   

 

 

K bodu 9.  Na schválenie Environfond – Kanalizácia obce Bežovce – spolufinancovanie 

projektu z rezervného fondu obce a schválenie náležitosti  zmluvy. A na schválenie 

čerpanie z rezervného fondu obce na dofinancovanie rekonštrukcie cesty medzi grécko-

katolíckym a reformovaným kostolom. 

 

Starosta obce informoval poslancov o schválenej dotácii z Environmentálneho fondu 

o poskytnutí podpory formou dotácie na projekt: Kanalizácia obce Bežovce vo výške 

200.000,00 EUR. Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je okrem iného 

zabezpečenia 5 % nákladov z iných zdrojov, ide o sumu vo výške : 10.526,32 EUR. Starosta 

obce navrhuje použiť finančné prostriedky v požadovanej výške z rezervného fondu obce. 

Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.  

Ďalej starosta obce navrhol riešiť dofinancovanie projektu rekonštrukcie cesty medzi 

reformovaným a grécko-katolíckym kostolom z rezervného fondu obce vo výške 29.824,20 

Eur. Obec v roku 2019 v zmysle zmluvy o dielo č. 01/09/2019 s dodávateľom NAJ-STAV 

s.r.o.  uhradila sumu vo výške 25.132,38 Eur z celkovej  výšky nákladov na zhotovenie diela  

54.956,58 €.  Do 31.03.2020 je obec povinná zaplatiť zostávajúcu  sumu 29.824,20 Eur. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom starostu obce a  úhradou poslednej splátky 

z rezervného fondu obce.  

Starosta obce predložil návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020 z 13.03.2020 na čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na vyššie uvedené projekty na schválenie. 

OZ uvedený návrh rozpočtového opatrenia bez pripomienok schválilo. 

 

Uznesenie č. 96 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce schvaľuje použitie z rezervného fondu obce vo výške 

10.526,32 Eur na financovanie kapitálových výdavkov pre  projekt  Kanalizácia obce Bežovce. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje náležitosti zmluvy. 

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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík 

                       proti :        0         

                       zdržal sa:   0   

 

 

Uznesenie č. 97 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce schvaľuje použitie z rezervného fondu obce vo výške 

29.824,20 Eur na dofinancovanie kapitálových výdavkov pre  zákazku  „Rekonštrukcia MK 

v obci  Bežovce“ názov objektu: „01-Spojnica medzi reformovaným a gréckokatolíckym 



kostolom“, miesto stavby: 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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík 

                       proti :        0         

                       zdržal sa:   0   

 

Uznesenie č. 98 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2020 zo dňa 

13.03.2020 týkajúce sa čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu obce. 

 

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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík 

                       proti :        0         

                       zdržal sa:   0   

 

K bodu 10.  Na schválenie harmonogram kultúrno spoločenských akcií na rok 2020.    

 

Starosta obce predložil do rokovania harmonogram kultúrno spoločenských akcií na rok 2020. 

Poslanci OZ predložený návrh schválili bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 99 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schvaľuje Harmonogram kultúrno spoločenských akcií 

na rok 2020 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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík 

                       proti :        0         

                       zdržal sa:   0   

 

 

K bodu č. 11.  Rôzne 

                    

 

- starosta obce informoval poslancov o zavedení používania čipových kariet na cestovné 

pre žiakov v ZŠ s MŠ Bežovce, 

- starosta obce informoval o zakúpení konvektomatu  do školskej jedálne, 

- starosta obce informoval poslancov o potrebe zakúpenia okien na zdravotnom 

stredisku pri dostatku finančných prostriedkov, 

- starosta obce informoval poslancov o potrebe zakúpiť plachtu cez lavičky pri 

amfiteátri vedľa obecného úradu, 

- starosta obce navrhol zakúpiť žalúzie na okná v sále kultúrneho domu a fólií na 

vstupné dvere KD, 



- dobrovoľní hasiči informovali starostu obce, že autobatéria v požiarnom vozidle je 

nefunkčná, tak že bude potrebné zakúpenie novej batérie spolu s nabíjačkou a vaku 

- starosta obce informoval OZ o odkúpení 9 ks betónových stĺpov ktoré sú v majetku 

VSD a.s. odkúpenie žiadame z dôvodu zachovania verejného osvetlenia v lokalite –  

cesta do ZŠ a cesta smerom na obec Záhor, 

- starosta obce informoval poslancov OZ o prijatých opatreniach týkajúcich sa výskytu 

onemocnenia vírusom COVID – 19. Všetky informácie sú zverejnené na webovej 

stránke obce.   

 

Poslanec OZ pán Ing. Halajčík tlmočil požiadavky občana obce pána Mišlana: 

- sťažnosť na motorkára, ktorý rýchlou jazdou po obci ohrozuje občanov. Starosta obce 

informoval prítomných, že túto sťažnosť už riešil upozornením motorkára, aby sa to 

viac neopakovalo, 

- návrh na hromadný vývoz žúmp z obce. Starosta informoval, že tento problém bude 

vyriešený dokončením výstavby kanalizácie, ktorá pokračuje aj v tomto roku, obec 

nemá finančné prostriedky na zakúpenie špeciálneho auta pre vývoz fekálií, tieto 

služby poskytujú VVS a.s. Sobrance a súkromný podnikateľ z obce Vojany,  

- zorganizovanie verejnej obecnej schôdze občanov. Starosta informoval, že v zmysle 

zákona o obecnom zriadení nie je v kompetencii starostu zvolávať verejné 

zhromaždenie občanov a nevidí ani závažný dôvod na jej zvolanie .   

 

 

Uznesenie č. 100 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie: 

- okien na zdravotnom stredisku pri dostatku finančných prostriedkov, 

- plachty cez lavičky pri amfiteátri vedľa obecného úradu, 

- žalúzie na okná v sále kultúrneho domu a fólií na vstupné dvere KD, 

- autobatérie a nabíjačky do požiarneho vozidla, 

- odkúpenie betónových stĺpov vrátane káblu na verejné osvetlenie 

 

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. 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 Marek Leitner      .................................... 

 

Poslanec Dušan Matej         .................................... 

 

 

Zasadnutie sa skončilo o 15,15 hod.  

 

 

  

 

                       

 

                                                                                                     MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                           starosta obce   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


