
 Obecné  zastupiteľstvo obce Košická  Belá

Zápisnica  zo  15.  zasadania obecného zastupiteľstva v Košickej Belej
konaného dňa 25. augusta 2017

Prítomní:
Starosta obce : Ing. Jozef Petkač 
Poslanci:          Mgr. Pavol Bačko , Gabriel Daniel, Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský,

Neprítomní:     Ing, Jozef Bačko,  Ján Palko, Imrich Tormaši – všetci ospravedlnení

Ďalší prítomní: Ing. Terézia Gregorovičová – kontrolórka obce, 
                          Ing. Iveta Kišidayová – zamestnankyňa obce

Verejnosť: viď prezenčná listina

Program zasadania:
1. Otvorenie (overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť )
2. Schválenie  programu  - návrh
3. Spoluúčasť  na  financovaní  “Rekonštrukciu  hasičskej  zbrojnice”  v  Košickej  Belej   vo

výške 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov 
4. Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu.
5. Rozpočet obce – navýšenie položky pre futbalistov
6. Správa kontorlórky obce z kontrolnej činnosti
7. Diskusia 
8. Záver  

 

K bodu 1
Starosta  obce  privítal  prítomných.  Konštatoval,  že  obecné  zastupiteľstvo  je

uznášaniaschopné. 
Určil  overovateľov  zápisnice :  Štefana Plichtu a Bc. Michala Rzuhovského a zapisovateľku :
Ing. Ivetu Kišidayovú.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
a,  berie na vedomie 
overovateľov  zápisnice: Štefana Plichtu a Bc. Michala Rzuhovského  
zapisovateľku:  Ing. Ivetu  Kišidayovú.
b, konštatuje,
že je uznášaniaschopné.

K  bodu  2
Starosta  obce  predložil  na  schválenie  návrh  programu  15.  zasadnutia obecného

zastupiteľstva (ďalej len “OZ”) a požiadal poslancov o predloženie návrhov na doplnenie bodov
programu zasadnutia. Nikto z prítomných   o doplnenie programu nežiadal.  
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Starosta dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá 
schvaľuje  program 15.  zasadania OZ  obce Košická Belá, konaného dňa 25.augusta 2017.   

Hlasovanie:
ZA      :  4 - Mgr. Pavol  Bačko,  Gabriel Daniel,  Štefan Plichta,  Bc.  Michal Rzuhovský
PROTI                :  0                               ZDRŽAL SA       :  0

K  bodu  3
Starosta obce oboznámil prítomných, že  MV SR prezídium HaZZ, vyhlásilo výzvu na

rekonštrukcie požiarnych zbrojníc, do ktorej sa chce prihlásiť aj naša obec, kde môžeme získať
dotáciu. Podmienkou je spoluúčasť vo výške 5%  z celkových nákladov z vlastných prostriedkov. 

Starosta dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje   spolufinancovanie   “Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice” v Košickej Belej  vo výške
5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov.

Hlasovanie :
ZA      :  4 - Mgr. Pavol  Bačko,  Gabriel Daniel,  Štefan Plichta,  Bc.  Michal Rzuhovský
PROTI                 :  0                                       ZDRŽAL SA       :  0

K bodu 4
Starosta  oboznámil  prítomných  s  tým,  že  obec  má  v  rezervnom  fonde   finančné

prostriedky. Časť z týchto prostriedkov chce  použiť na úpravu priestranstva pod kostolom, na
úpravu miestnej komunikácie a oplotenia pozemku.

Starosta dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce :
A)    vo výške  24.000,- eur ,   na úpravu  miestnej komunikácie pod kostolom - múrik
B)    vo výške  18.000,- eur,    na úprava  miestnej komunikácie pod kostolom - cesta

Hlasovanie :
ZA      :  4 - Mgr. Pavol  Bačko,  Gabriel Daniel,  Štefan Plichta,  Bc.  Michal Rzuhovský
PROTI                 :  0                                       ZDRŽAL SA       :  0

K bodu 5
Starosta oboznámil prítomných s tým, že futbalový klub požiadal o navýšenie finančných

prostriedkov  v rozpočte obce o 3.865 € naviac. Potom udelil slovo podpredsedovi FK Košická
Belá p. Rzuhovskému, ktorý  vysvetlil, že dané prostriedky potrebujú na vybudovanie sociálnych
zariadení na futbalovom ihrisku, ináč nemôžu hrať prislušnú súťaž mestského futbalového zväzu.

Starosta dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje navýšenie rozpočtu Obce Košická Belá na rok 2017 v položke FUTBALISTI  naviac o
3865,- € na vybudovanie socialneho zariadenia pri futbalovom ihrisku

Hlasovanie :
ZA      :  4 - Mgr. Pavol  Bačko,  Gabriel Daniel,  Štefan Plichta,  Bc.  Michal Rzuhovský
PROTI                 :  0                                       ZDRŽAL SA       :  0
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K bodu 5
Starosta  obce  udelil  slovo  hlavnej   kontrolórke  obce,  Ing.  Gregorovičovej,   ktorá

predložila poslancom a verejnosti Správu o kontrolnej činnosti ( príloha ), v ktorej oboznámila
prítomných o vykonaných kontrolách na obecnom úrade.

Starosta dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
berie na vedomie  správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce bez pripomienok. 

Hlasovanie :
ZA      :  4 - Mgr. Pavol  Bačko,  Gabriel Daniel,  Štefan Plichta,  Bc.  Michal Rzuhovský
PROTI                 :  0                                       ZDRŽAL SA       :  0

K bodu 6        
Do diskusie sa prihlásili občania obce:  

p.  Drábiková -  Je potrebné riešiť vyvážanie smetí  do potoka pri  MŠ. Starosta  informoval,  že
drobný stavebný odpad je možné  doviesť za obecný úrad. Tento drobný stavebný odpad likviduje
obec za odplatu, ktorá je určená vo VZN obce. 
- Je potrebné riešiť státie aút na hlavnej ceste cez obec, pred podnikom p. Vereba, vzhľadom k
tomu, že tam je veľmi obmedzený prejazd áut ale hlavne autobusov.
p. Mičkašová sa informovala o možnosti futbalového krúžku pre deti v obci. 
p. Rzuhovský  jej odpovedal, že taký krúžok tu už bol a nevyšlo to. Hlavný problém je s ľuďmi -
rodičmi, ktorí by sa tomu venovali.    Deti je potrebné v sezóne, každý týždeň v sobotu, voziť na
futbalové turnaje.  Taktiež zabezpečiť min. 4-5 rodičov,  ktorí by ich každý týždeň  vozili vo
svojich autách na  miesto turnaja .  Je potrebné aby krúžok navštevovalo min.  15 detí  z toho
dôvodu, že vždy niekto vypadne. 

 
K bodu 7        

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal: Ing. Iveta Kišidayová

Overovatelia zápisnice:    

Štefan Plichta 

 Bc. Michal Rzuhovský  

                             
   Ing. Jozef  Petkač

                                                       starosta  obce
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