Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bežovce,
konaného dňa 07.09.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

MVDr. Luděk Hamšík, starosta obce
Poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Dušan Matej, Ing. Martin Halajšík
p. Marek Leitner, Ing. Juraj Hreňo, p.Pavol Gajdoš,
Neprítomní: Mgr. Tomáš Tkáč
Ďalší prítomní: Anna Čisárová, zapisovateľka
Bc. Monika Jeneiová, hlavná kontrolórka obce
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 – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 zo dňa
31.05.2018 na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové
oparenie č. 7/2018 zo dňa 15.06.2018 – na schválenie. Rozpočtové opatrenie č.
8/ 2018 z 29.06.2018 a Rozpočtové opatrenia č. 9 - 10/2018 zo dňa 31.07.2018
na vedomie OZ čerpanie dotácií obce a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové opatrenie
č. 11/2018 zo dňa 31.08.2018 na vedomie OZ. Rozpočtové opatrenie č. 12/2018
na schválenie navýšenia rozpočtu obce o príjem z divident VVS a.s.
4. Prerokovanie a následné schválenie návrhu VZN č. 2. o organizácii
miestneho referenda v obci Bežovce.
5. Prerokovanie a následné schválenie návrhu VZN č. 3/2018 o pravidlách na
udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene a pravidlách verejného
poriadku v obci Bežovce.
6. Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 3/2018 hlavného kontrolóra obce.
7. Predloženie plánu kontrolnej činnosti na obdobie 09/2018 – 2/2019 na
schválenie.
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril MVDr. Luděk Hamšík, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci z celkového počtu 7 poslancov
a OZ je uznášania schopné. Následne starosta obce predložil na schválenie program 21.
rokovania OZ. Poslanci predložený návrh programu jednomyseľne schválili.
Starosta obce určil:
Overovateľov zápisnice: Ing. Martin Halajčík, p. Juraj Sadilek
Zapisovateľka: Anna Čisárová

Uznesenie č. 185/2018
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 – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 zo dňa
31.05.2018 na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové
oparenie č. 7/2018 zo dňa 15.06.2018 – na schválenie. Rozpočtové opatrenie č.
8/ 2018 z 29.06.2018 a Rozpočtové opatrenia č. 9 - 10/2018 zo dňa 31.07.2018
na vedomie OZ čerpanie dotácií obce a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové opatrenie
č. 11/2018 zo dňa 31.08.2018 na vedomie OZ. Rozpočtové opatrenie č. 12/2018
na schválenie navýšenia rozpočtu obce o príjem z divident VVS a.s.
4. Prerokovanie a následné schválenie návrhu VZN č. 2. o organizácii
miestneho referenda v obci Bežovce.
5. Prerokovanie a následné schválenie návrhu VZN č. 3/2018 o pravidlách na
udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene a pravidlách verejného
poriadku v obci Bežovce.
6. Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 3/2018 hlavného kontrolóra obce.
7. Predloženie plánu kontrolnej činnosti na obdobie 09/2018 – 2/2019 na
schválenie.
8. Rôzne
9. Záver
Hlasovanie:

za: 6 poslanci – p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
K bodu 3. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 zo
dňa 31.05.2018 na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové
oparenie č. 7/2018 zo dňa 15.06.2018 – na schválenie. Rozpočtové opatrenie č. 8/ 2018
z 29.06.2018 a Rozpočtové opatrenia č. 9 - 10/2018 zo dňa 31.07.2018 na vedomie OZ
čerpanie dotácií obce a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové opatrenie č. 11/2018 zo dňa
31.08.2018 na vedomie OZ. Rozpočtové opatrenie č. 12/2018 na schválenie navýšenia
rozpočtu obce o príjem z divident VVS a.s.
Obecné zastupiteľstvo oboznámila Anna Čisárová o zmenách v rozpočte obce. Rozpočtové
opatrenie č. 6/2018 zo dňa 31.05.2018 na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠ s MŠ Bežovce.
Rozpočtové oparenie č. 7/2018 zo dňa 15.06.2018 predložila na schválenie. Rozpočtové
opatrenie č. 8/ 2018 z 29.06.2018 a Rozpočtové opatrenia č. 9 - 10/2018 zo dňa 31.07.2018
na vedomie OZ čerpanie dotácií obce a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové opatrenie č. 11/2018 zo

dňa 31.08.2018 na vedomie OZ. Rozpočtové opatrenie č. 12/2018 OZ schválilo navýšenie
rozpočtu obce o príjem z divident VVS a.s.
Uznesenie č. 186
Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce
1. berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 zo dňa 31.05.2018. Rozpočtové opatrenie č. 8/ 2018
z 29.06.2018 a Rozpočtové opatrenia č. 9 - 10/2018 zo dňa 31.07.2018.
Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce
2. schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 zo dňa 15.06.2018 a rozpočtové opatrenie č. 12/2018 zo dňa
07.09.2018.
Hlasovanie:

za: 6 poslanci – p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 4. Prerokovanie a následné schválenie návrhu VZN č. 2. o organizácii
miestneho referenda v obci Bežovce.
Starosta obce predložil do rokovania návrh VZN č. 2. o organizácii miestneho referenda
v obci Bežovce. Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s jeho znením a tento následne
schválilo.
Uznesenie č. 187
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2. o organizácii miestneho referenda v obci
Bežovce.
Hlasovanie:

za: 6 poslanci – p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 5. Prerokovanie a následné schválenie návrhu VZN č. 3/2018 o pravidlách na
Udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene a pravidlách verejného
poriadku v obci Bežovce.
Starosta obce predložil do rokovania návrh VZN č. 3./2018 o pravidlách na Udržiavanie čistoty
v obci a ochrany verejnej zelene a pravidlách verejného poriadku v obci Bežovce. Obecné
zastupiteľstvo bolo oboznámené s jeho znením a tento následne schválilo.

Uznesenie č. 188
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3./2018 o pravidlách na Udržiavanie čistoty v obci
a ochrany verejnej zelene a pravidlách verejného poriadku v obci Bežovce.
Hlasovanie:

za: 6 poslanci – p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 6. Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 3/2018.
Hlavná kontrolórka obce predložila na rokovanie správu o výsledku z finančnej kontroly
č. 3/2018 zameranú na kontrolu uznesení OZ obce Bežovce za rok 2017. Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie výsledok správy z finančnej kontroly bez pripomienok.
Uznesenie č. 189/2018
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach berie na vedomie výsledok zo správy z finančnej kontroly
č. 3/2018.
K bodu 7. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na obdobie 09/2018-02/2019
Hlavná kontrolórka obce predložila na rokovanie Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie
09/2018-02/2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu bez pripomienok a zároveň
poverilo hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej
činnosti.
Uznesenie č. 190/2018
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 09/2018 do 02/2019.
II. poveruje
Hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
Hlasovanie:

za: 6 poslanci – p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 8. Rôzne
A. Oboznámenie poslancov s projektami obce
Starosta obce informoval o podaných projektoch obce:
- Kultúrny dom stavebné úpravy a zateplenie. Vyhlasovateľ je PPA suma 113.839,39
€.Podaný 30.11.2017. Projekt je v štádiu vyhodnocovania.
- Sanácia skládky odpadu – PPA suma cca 50.000,- €. Podaný 30.11.2017. Projekt je
podporený.
- Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce (mulčovač). Enviro
fond suma 29.231,- €. Podaný 31.10.2017. Projekt nebol úspešný.
- Kanalizácia obce Bežovce, Enviro fond suma 200.000,- €. Podaný 31.10.2017. Projekt
je úspešný schválená dotácia vo výške 170 000,00 Eur.
- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Bežovce. Ministerstvo vnútra suma
29.400,- €. Projekt je schválený.
- Podpora rozvoja športu - detské ihrisko 13.000,- €
- nákup vybavenia športových potrieb do telocvične
základnej školy 3.000,- €
Projekt z Úradu vlády, podaný 5.3.2018. Obidva projekty sú schválené.
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Bežovce, suma 15.000,- € Ministerstvo
financií, podaný 31.3.2018. V štádiu vyhodnocovania.
- Rekonštrukcia obecného rozhlasu. Schválená výška dotácie 3.000,00 Eur. Pracuje sa
na realizácii projektu.
- Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Projekt
bol úspešný. Schválená výška dotácie pre Obec Bežovce činí 39 810,00 Eur.
- Rekonštrukcia elektrických rozvodov v telocvični ZŠ s MŠ Bežovce. Podaný
15.05.2018 vo výške 19 294,36 Eur, od Ministerstva školstva SR.
- Havarijný stav strechy školských dielní. Požadovaná výška dotácie 20.120,30 Eur na
rekonštrukcie strechy školských dielní z Ministerstva školstva SR. V štádiu
vyhodnocovania.
- Protipovodňový hasičský prívesný vozík. Žiadosť na Ministerstva vnútra SR bola
úspešná v celkovej hodnote cca 15.000,00 Eur.
K bodu 9. Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a s prianím všetkého dobrého ukončil
zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 16,25 hod.
Zapísal/(a): Anna Čisárová

....................................................
MVDr. Luděk Hamšík
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Martin Halajčík
p. Juraj Sadilek

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

