Zápisnica
zo 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Bežovce
dňa 19.06.2020 /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, Pavol Gajdoš
Neprítomný: 0
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. 4/2020 z 31.03.2020 na vedomie OZ, RO č.
5/2020 z 30.4.2020 na vedomie OZ, RO č. 6/2020 z 31.5.2020 na vedomie OZ.
4. Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 1/2020 zameranej na sledovanie
vývoja dlhu a splátok úveru v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy k 31.12.2019.
Predkladá hlavná kontrolórka obce.
5. Predloženie stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu
obce za rok 2019.
6. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2019.
Predkladá starosta obce.
7. Prerokovanie žiadostí občanov o zakúpenie pozemkov vo vlastníctve obce.
8. Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Bežovce.
9. Rôzne.
10. Záver.

K bodu l: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s programom rokovania 9. zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo na deviatom rokovaní návrh programu rokovania schválilo.
Za zapisovateľku starosta obce určil pani Čisárovú, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli určení páni poslanci: Ing. Juraj Hreňo a Ing. Ján Štovčík.
Uznesenie č. 101
Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce schvaľuje program 9. 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. 4/2020 z 31.03.2020 na vedomie OZ, RO č.

5/2020 z 30.4.2020 na vedomie OZ, RO č. 6/2020 z 31.5.2020 na vedomie OZ.
4. Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 1/2020 zameranej na sledovanie
vývoja dlhu a splátok úveru v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy k 31.12.2019.
Predkladá hlavná kontrolórka obce.
5. Predloženie stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu
obce za rok 2019.
6. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2019.
Predkladá starosta obce.
7. Prerokovanie žiadostí občanov o zakúpenie pozemkov vo vlastníctve obce.
8. Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Bežovce.
9. Rôzne.
10. 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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 102
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach určuje
- za zapisovateľku pani Čisárovú, pracovníčku obecného úradu,
- za overovateľov zápisnice boli určení pán poslanec Ing. Juraj Hreňo, 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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
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 8. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 13.03.2020.
Uznesenie č. 103
Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce berie na vedomie informáciu starostu obce MVDr.
Luděka Hamšíka o plnení uznesení z 8. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 13.03.2020.

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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 3. Rozpočet obce. Predloženie RO č. 4/2020 z 31.03.2020 na vedomie OZ, RO č.
5/2020 z 30.4.2020 na vedomie OZ, RO č. 6/2020 z 31.5.2020 na vedomie OZ.
Starosta obce predložil do rokovania RO č. 4/2020 z 31.03.2020 na vedomie OZ, RO č.
5/2020 z 30.4.2020 na vedomie OZ, RO č. 6/2020 z 31.5.2020 na vedomie OZ. Obecné
zastupiteľstvo zobralo rozpočtové opatrenia na vedomie.
Uznesenie č. 104
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach berie na vedomie RO č. 4/2020 z 31.03.2020, RO č.
5/2020 z 30.4.2020 a RO č. 6/2020 z 31.5.2020.
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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 4. Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 1/2020 zameranej na sledovanie
vývoja dlhu a splátok úveru v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy k 31.12.2019.
Hlavá kontrolórka obce predložila na rokovanie správu o výsledku z finančnej kontroly č.
1/2020 zameranej na sledovanie vývoja dlhu a splátok úveru v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31.12.2019. Obecné zastupiteľstvo zobralo
správu na vedomie.
Uznesenie č. 105
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach berie na vedomie správu o výsledku z finančnej
kontroly č. 1/2020 zameranej na sledovanie vývoja dlhu a splátok úveru v zmysle Zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 5. Predloženie stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu
obce za rok 2019.
Hlavná kontrolórka obce predložila na rokovanie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2019. Informovala prítomných o celoročnom hospodárení obce.
Vo svojom stanovisku navrhuje uzatvoriť prerokovanie s výrokom: Celoročné hospodárenie
sa schvaľuje bez výhrad.
Uznesenie č. 106
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu záverečného účtu za rok 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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 6 Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2019.
Starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstvo prerokovali návrh záverečného účtu
obce Bežovce za rok 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 107
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 34.301,86 EUR zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 29.470,59
EUR použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
4.831,27 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií v sume 18.317,67 EUR podľa
§ 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť na
- tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností schvaľuje OZ tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
23.148,94 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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Prerokovanie žiadostí občanov o zakúpenie pozemkov vo vlastníctve obce.
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach na svojom zasadnutí dňa 19.06.2020 prerokovalo
žiadosti občanov obce:
Márie Ruščákovej, bytom Bežovce č. 99, ktorá žiada o odkúpenie parcely č. 337, reg. „C“,
o výmere 2742 m2 orná pôda, evidovanú na LV1303.
Anny Dobovej, bytom Bežovce č. 279, ktorá žiada o odkúpenie pozemkov, reg. „C“, parcela
č. 879 o výmere 371 m2, vedená ako záhrada a parcela č. 880, o výmere 2899 m2 vedená ako
orná pôda.
Ing. Silvie Hakovej, bytom Sobrance, ul. Gen. Svobodu 14, žiada o odkúpenie pozemku
Reg. „C“, parcela č. 336, o výmere 2547 m2, vedený ako orná pôda.
Uvedené pozemky sú vo vlastníctve obce Bežovce a žiadatelia o odkúpenie ich dlhodobo
užívajú. Pozemky sa nachádzajú sa za ich rodinnými domami a využívajú ich ako záhrady a
ornú pôdu.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a 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.
Obecné zastupiteľstvo navrhuje aby si geometrický plán a znalecký posudok zhotovil každý
záujemca o zakúpenie pozemku na vlastné náklady.
Uznesenie č. 108
Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce
prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Bežovce zapísaných na LV č.
1303, parcela č. 337, reg. „C“, o výmere 2742 m2 orná pôda, parcela č. 879 o výmere 371
m2, vedená ako záhrada a parcela č. 880, o výmere 2899 m2 vedená ako orná pôda, parcela č.
336, o výmere 2547 m2, vedená ako orná pôda.
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:
- pozemkov parcela č. 337, reg. „C“, o výmere 2742 m2 orná pôda, parcela č. 879
o výmere 371 m2, vedená ako záhrada, parcela č. 880, o výmere 2899 m2 vedená ako
orná pôda, parcela č. 336, o výmere 2547 m2, vedená ako orná pôda.
- 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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 8. Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Bežovce.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bežovce požiadalo zriaďovateľa Obec Bežovce o schválenie návrhu na
vyradenie majetku /Plynový kotol a technológie/, ktorý bol z dôvodu fyzického opotrebenia
a zastaranej technológie nahradený novou technológiou v rámci rekonštrukcie kotolne.
Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo.
Uznesenie č. 109
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schvaľuje vyradenie majetku: Plynový kotol
a technológia, inventárne číslo: 3484 17, vo vstupnej cene: 11.815,44 €, obnos odpisu
11.815,44 €. Zostatkovej cene 0,00 €, z dôvodu fyzického opotrebenia a zastaranej
technológie.
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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0

9. Rôzne.
-

-

-

-

Starosta obce informoval o odkúpení betónových stĺpov od VSD a. s. Košice pre
vedenie elektrického osvetlenia na trase od gr. kat. kostola až po ZŠ a od súp. č. 130
až po odbočku na ulicu Kumlaz.
Starosta obce informoval o korešpondenčnom hlasovaní akcionárov VVS a.s. Košice
na valnom zhromaždení.
Starosta obce informoval poslancov o organizovaní tohtoročných dožinkových
slávnosti. Vzhľadom na pretrvávajúci výskyt COVID-19 a mimoriadnej situácie ktorá
pretrváva sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo dožinkové slávnosti zrušiť.
v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 v obci
pán starosta poďakoval dobrovoľným hasičom za vykonávanie dezinfekcie verejných
priestranstiev v obci,
Starosta obce ďalej informoval poslancov o zabezpečení multifunkčné ihriska
osvetlením a kamerami,
Starosta obce plánuje vytvoriť novú časť na obecnom cintoríne.

Uznesenie č. 110
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schvaľuje zrušenie dožinkových slávností v roku 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. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 10. Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva za účasť
a s prianím všetkého dobrého zasadnutie OZ ukončil.
Overovatelia zápisnice:
Poslanec OZ Ing. Juraj Hreňo

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

Poslanec OZ Ing. Ján Štovčík

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

Zasadnutie sa skončilo o 15,30 hod.

MVDr. Luděk Hamšík
starosta obce

