Zápisnica
zo 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Bežovce
dňa 23.10.2020 /piatok/ o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Bežovce

Prítomní:
Starosta obce: MVDr. Luděk Hamšík
Poslanci OZ: Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo, Dušan Matej, Juraj Sadilek
Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík, Pavol Gajdoš
Neprítomný: Návrh programu:
l. Otvorenie
- Schválenie programu rokovania
- Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Schválenie uzatvorenia Zmluvy o združení finančných prostriedkov
a spolupráci a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s VVS a.s. Košice.
4. Rozpočet obce. Predloženie RO č. 9 z 31.08.2020 na vedomie OZ.
RO č. 10 a 11 z 30.9.2020 na vedomie OZ. Návrh RO č. 12 zo dňa 23.10.2020
na zapracovanie návratnej finančnej výpomoci a združených finančných
prostriedkov.
5. Žiadosť ZŠ s MŠ Bežovce o preklasifikovanie finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií z bežných výdavkov na kapitálové.
6. Odsúhlasenie podania žiadosti na vybavenie jedálne – výzva na rok 2020 z MŠ
vedy, výskumu a športu.
7. Schválenie uzatvorenia zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku SR –
zastúpená Ministerstvom vnútra (vybavenie výpočtovej techniky pre matriku).
8. Rôzne.
9. Záver.

K bodu l: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s programom rokovania 11. zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo na jedenástom rokovaní návrh programu rokovania schválilo.
Za zapisovateľku starosta obce určil pani Čisárovú, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli určení páni poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner
Uznesenie č. 121
Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce schvaľuje program 11. zasadnutia OZ Bežovce
v nasledovnom znení:
l. Otvorenie
- Schválenie programu rokovania
- Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Schválenie uzatvorenia Zmluvy o združení finančných prostriedkov
a spolupráci a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s VVS a.s. Košice.

4. Rozpočet obce. Predloženie RO č. 9 z 31.08.2020 na vedomie OZ.
RO č. 10 a 11 z 30.9.2020 na vedomie OZ. Návrh RO č. 12 zo dňa 23.10.2020
na zapracovanie návratnej finančnej výpomoci a združených finančných
prostriedkov.
5. Žiadosť ZŠ s MŠ Bežovce o preklasifikovanie finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií z bežných výdavkov na kapitálové.
6. Odsúhlasenie podania žiadosti na vybavenie jedálne – výzva na rok 2020 z MŠ
vedy, výskumu a športu.
7. Schválenie uzatvorenia zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku SR –
zastúpená Ministerstvom vnútra (vybavenie výpočtovej techniky pre matriku).
8. Rôzne.
9. Záver.

Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík, Juraj Sadilek
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 122
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach určuje
- za zapisovateľku pani Annu Čisárovú, pracovníčku obecného úradu,
- za overovateľov zápisnice boli určení pán poslanec p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek,
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
Starosta obce MVDr. Luděk Hamšík oboznámil prítomných poslancov OZ o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich zasadnutí.
Uznesenie č. 123
Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce berie na vedomie informáciu starostu obce MVDr.
Luděka Hamšíka o plnení uznesení zo zasadnutí OZ Bežovce.

Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 3. Schválenie uzatvorenia Zmluvy o združení finančných prostriedkov
a spolupráci a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s VVS a.s. Košice.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uzatvorenie Zmluvy o združení finančných prostriedkov
a spolupráci a Zmluvy budúcej kúpnej zmluve s VVS a.s. Košice.
Predmetom kúpy podľa zmluvy bude 95% podiel časti verejnej kanalizácie nachádzajúcej sa
na území predávajúceho, pozostávajúcej z nasledovných stavebných objektov tak, ako sú
označené v projektovej dokumentácii a kolaudačnom rozhodnutí pre túto verejnú kanalizáciu,
ktorej vlastníkom je Obec Bežovce o podiele 95 % k celku:
SO 02 Kanalizačná sieť Bežovce
Vetva „A2“ PVC DN 300 od km 0,000 – po km o,414
o dĺžke 414,0 m
( z celk. pov. dĺžky 690 m)
- vrátane kanalizačných šácht – v počte 11 ks od Š 58 – po Š 68
Vetva „A4“ PVC DN 400 od km 1,600 – po km 1,568
o dĺžke 32,0 m
(z celk. pov. dĺžky 1.351 m)
- vrátane kanalizačnej šachty v počte 1 ks Š č. 41
Vetva „BL“ výtlak HDPE DN 140 od km 0,930 – po km 1,044 o dĺžke 114,0 m
(z celk. pov. dĺžky l.044 m)
Kanalizácia PVC DN 300, 400, 140
spolu:
o dĺžke 560,0 m
- vrátane kanalizačných šácht – v počte 12 ks
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci
a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Bežovce a VVS a.s. Košice o spolupráci
akcie: „Kanalizácia obce Bežovce“ .
Uznesenie č. 124
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve
medzi obcou Bežovce a VVS a.s. Košice o spolupráci akcie: „Kanalizácia obce Bežovce“
v nasledovnom rozsahu:
SO 02 Kanalizačná sieť Bežovce
Vetva „A2“ PVC DN 300 od km 0,000 – po km o,414
o dĺžke 414,0 m
( z celk. pov. dĺžky 690 m)
- vrátane kanalizačných šácht – v počte 11 ks od Š 58 – po Š 68
Vetva „A4“ PVC DN 400 od km 1,600 – po km 1,568
o dĺžke 32,0 m
(z celk. pov. dĺžky 1.351 m)
- vrátane kanalizačnej šachty v počte 1 ks Š č. 41
Vetva „BL“ výtlak HDPE DN 140 od km 0,930 – po km 1,044 o dĺžke 114,0 m
(z celk. pov. dĺžky l.044 m)
Kanalizácia
PVC DN 300, 400, 140
spolu:
o dĺžke 560,0 m

-

vrátane kanalizačných šácht – v počte 12 ks

Obec Bežovce sa zaväzuje, že po uplynutí päť ročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý deň po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby, odpredá svoj
majetkový podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, ktorá kúpy do
svojho výlučného vlastníctva majetkový podiel obce za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo
výške 1,- € (slovom jedno euro) bez DPH.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 4. Rozpočet obce. Predloženie RO č. 9 z 31.08.2020 na vedomie OZ.
RO č. 10 a 11 z 30.9.2020 na vedomie OZ. Návrh RO č. 12 zo dňa 23.10.2020
na zapracovanie návratnej finančnej výpomoci a združených finančných
prostriedkov.
Starosta obce predložil do rokovania RO č. 9/2020 z 31.08.2020 na vedomie OZ. RO č.
10/2020 a č. 11/2020 z 30.09.2020. Obecné zastupiteľstvo zobralo RO na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo ďalej prerokovalo návrh RO č. 12 zo dňa 23.10.2020 so zapracovanou
návratnou finančnou výpomocou a združených finančných prostriedkoch. Obecné
zastupiteľstvo návrh RO schválilo.
Uznesenie č. 125
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach prerokovalo RO č. 9/2020 zo dňa 31.08.2020, RO č.
10/2020 a č. 11/2020 z 30.09.2020.
OZ berie na vedomie RO č. 9/2020 zo dňa 31.08.2020, č. 10. a 11/2020 zo dňa 30.09.2020.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 126
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach prerokovalo RO č. 12/2020 z 23.10.2020 so
zapracovanou návratnou finančnou výpomocou a združených finančných prostriedkoch.
OZ schvaľuje návrh RO č. 12/2020 zo dňa 23.10.2020.

Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Žiadosť ZŠ s MŠ Bežovce o preklasifikovanie finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií z bežných výdavkov na kapitálové.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť ZŠ s MŠ Bežovce o preklasifikovanie finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií z bežných výdavkov na kapitálové
a to z nasledovného dôvodu: školská jedáleň potrebuje zakúpiť elektrickú smažiacu panvicu,
ktorej hodnota je 2.842,80 €. K predmetnej žiadosti poslanci OZ nemali žiadne námietky.
Uznesenie č. 127
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť ZŠ s MŠ Bežovce o preklasifikovanie finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií z bežných výdavkov na kapitálové na
zakúpenie smažiacej panvice pre školskú jedáleň.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ Bežovce o preklasifikovanie finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií z bežných výdavkov na kapitálové.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Odsúhlasenie podania žiadosti na vybavenie jedálne – výzva na rok 2020
z MŠ vedy, výskumu a športu
Starosta obce predložil na rokovanie oznámenie o možnosti predkladania žiadostí
o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR na zlepšenie
vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Navrhol podať žiadosť
o poskytnutie dotácie na vybavenie školskej jedálne v základnej škole. Požadované
kapitálové výdavky v zmysle výzvy v eurách sú min. 1701 a max. 5000 Eur. Poslanci návrh
starostu jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 128
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostu obce o možnosti predkladania žiadostí
o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR na zlepšenie
vybavenia školskej jedálne v Základnej škole s Materskou školou v Bežovciach.
OZ v Bežovciach schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na vybavenie školskej

jedálne v ZŠ s MŠ.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Schválenie uzatvorenia zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku SR –
zastúpená Ministerstvom vnútra (vybavenie výpočtovej techniky pre matriku).
Starosta obce predložil na rokovanie zmluvu o výpožičke hnuteľného majetku štátu medzi
Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvo vnútra SR a Obcou Bežovce . Predmetom
tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa za podmienok dohodnutých v zmluve prenechať
vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu
v správe MV SR a to počítačové a obslužné zariadenia ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy. Poslanci po prerokovaní schválili uzatvorenie predmetnej zmluvy o výpožičke
hnuteľného majetku štátu č. p. SITB-OO2-2020/001420-001 medzi Slovenskou republikou
zastúpenou Ministerstvo vnútra SR a Obcou Bežovce.
.
Uznesenie č. 129
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a následne schválilo Zmluvu o výpožičke hnuteľného
majetku štátu č. p. SITB-OO2-2020/001420-001 medzi Slovenskou republikou zastúpenou
Ministerstvo vnútra SR a Obcou Bežovce.

Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci
za hlasovali 7 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 8. Rôzne
-

starosta obce informoval o pokračovaní prác pri výstavbe oplotenia pri zdravotnom
stredisku,
starosta obce ďalej informoval o príprave odberného miesta v obci v súvislosti
s akciou „Spoločná zodpovednosť“ zameranou na celoplošné testovanie občanov na
COVID 19. Na akcii sa budú podieľať aj členovia dobrovoľného hasičského zboru
ktorí budú počas testovacích dní k dispozícii starostovi obce. Ďalšie činnosti budú
koordinované prostredníctvom operačných stredísk Hasičského a záchranného zboru
a Regionálneho veliteľstva Michalovce.

-

-

Starosta obce navrhol zakúpenie traktora pre prevoz ťažkých a objemných nákladov
z dôvodu, že doteraz slúžiaci multikar je často poruchový a technický stav vozidla
nesplní požiadavky budúcej STK. Z tohto dôvodu bude potrebné vyhlásiť vozidlo
z evidencie motorových vozidiel. Poslanci OZ poverili starostu obce na zistenie
cenových ponúk ojazdených traktorov.
Obec vyhlásila verejné obstarávanie na rekonštrukciu schodiska pred obecným
úradom a kultúrnym domom.

K bodu 9. Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva za účasť
a s prianím všetkého dobrého zasadnutie OZ ukončil.
Overovatelia zápisnice:
Poslanec OZ Marek Leitner

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

Poslanec OZ Juraj Sadilek

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

Zasadnutie sa skončilo o 18,15 hod.

MVDr. Luděk Hamšík
starosta obce

