
Obecné  zastupiteľstvo  Košická  Belá

Zápisnica  z  6. zasadania Obecného zastupiteľstva v Košickej Belej
konaného dňa 11.decembra 2015

Prítomní: Starosta obce – Ing. Jozef Petkač
                                      Poslanci : Mgr. Pavol Bačko, Ing. Jozef Bačko, Imrich  Tormaši, 

 Bc. Michal Rzuhovský
Neprítomní:                  Gabriel Daniel, Ján Palko, Štefan Plichta,  
Ďalší prítomní:            Peter Schimara  - kontrolór obce, Ing. Iveta Kišidayová  a Monika 

Hockicková – zamestnankyne obce
Verejnosť:                     viď. prezenčná listina

Program zasadania:
      

1. Otvorenie ( overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť )
2. Schválenie  programu  - návrh
3. Konsolidovaná výročná správa za rok 2014
4. Vecné bremeno  na chodník na Briežok  medzi  Rímskokat. cirkev – Obec Košická Belá
5. VZN o dotáciach - návrh
6. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh 
7. Poplatok za KTV a asistenčný poplatok k IOMO – návrh
8. Zámenná zmluva  s doplatkom – DHZ ( motorová striekačka )
9. Úprava rozpočtu  na rok 2015 – ZŠ a Obec KB
10.  Rozpočet  na rok 2016 - návrh 
11.  Rôzne 
12.  Diskusia 
13.  Záver                                                         

                                                      

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

schopné. Určil  overovateľov  zápisnice –  Mgr. Pavla Bačka, Ing. Jozefa Bačka, zapisovateľku –
Ing. Ivetu Kišidayovú . 

Starosta dal schváliť návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej,  
 a,  berie na vedomie
overovateľov  zápisnice: Mgr. Pavla Bačka, Ing. Jozefa Bačka  
zapisovateľku: Ing. Ivetu Kišidayovú  
    b, konštatuje 
že je uznášania schopné
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Hlasovanie:
ZA          :  4 -   Ing.  Jozef  Bačko,  Mgr.  Pavol  Bačko,  Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši,
PROTI                 :  0                        ZDRŽAL SA       :  0  
NEPRÍTOMNÍ  :    3 - Gabriel Daniel,  Ján Palko, Štefan Plichta

K  bodu  2
Starosta  obce  predložil  na  schválenie  návrh  programu  6.zasadnutia obecného

zastupiteľstva ( ďalej len “OZ”) a požiadal poslancov o  predloženie návrhov na doplnenie bodov
programu zasadnutia. Ing. Jozef Bačko, zástupca starostu obce dal návrh na doplnenie programu  o
bod –  odsúhlasenie  jednorázového platu  pre starostu obce .  

Starosta dal schváliť  návrh doplneného programu:   
 
 1. Otvorenie ( overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť )
 2. Schválenie  programu  - návrh
 3. Konsolidovaná výročná správa za rok 2014
 4. Vecné bremeno  na chodník na Briežok  medzi  Rímskokat. cirkev – Obec Košická Belá
 5. VZN o dotáciach - návrh
 6. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh 
 7. Poplatok za KTV a asistenčný poplatok k IOMO – návrh
 8. Zámenná zmluva  s doplatkom – DHZ ( motorová striekačka )
 9. Úprava rozpočtu  na rok 2015 – ZŠ a Obec KB
10.  Rozpočet  na rok 2016 - návrh 
11. Jednorázový plat pre starostu obce - návrh
12.  Rôzne 
13. Diskusia 
14. Záver    
                                               
Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej,  schvaľuje  program 6. zasadania OZ  Obce Košická
Belá , konaného dňa 11.12.2015   

Hlasovanie:
ZA          :  4 -   Ing.  Jozef  Bačko,  Mgr.  Pavol  Bačko, Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich  Tormaši
PROTI                 :  0                        ZDRŽAL SA       :  0  
NEPRÍTOMNÍ  :    3 - Gabriel Daniel,  Ján Palko, Štefan Plichta

K  bodu  3
Starosta obce  vyzval pracovníčku OcÚ p. Hockickovú, aby oboznámila prítomných s

Konsolidovanou výročnou správou za rok 2014.

Starosta dal schváliť návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo  v  Košickej  Belej, berie na vedomie  Konsolidovanú výročnú správu za rok
2014 ( príloha)

Hlasovanie : 
ZA          :  4 -   Ing.  Jozef  Bačko,  Mgr.  Pavol  Bačko,   Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši
PROTI                 :  0                         ZDRŽAL SA       :  0
NEPRÍTOMNÍ  :   3 - Gabriel Daniel,  Ján Palko, Štefan Plichta
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K  bodu  4
Starosta   obce   oboznámil  prítomných,  že  obec  požiadala  Rímskokatolícku   cirkev,

farnosť  Košická  Belá  o  zriadennie  vecného  bremena  –  právo  prechodu  pešo,  na  chodník   pre
občanov bývajúcich na “Briežku”, ktorý prechádza cez  parcelu KN-C č. 259 , vedenej na LV č.
548  v  ich  vlastníctve.  Obec  dostala  predbežný  súhlas  s  tým,  že  bolo  potrebné   odčleniť
geometrickým plánom časť parcely, cez ktorú chodník prechádza. Je potrebné prijať uznesenie OZ,
aby sa vecné bremeno dalo zapísať do katastra nehnuteľností.

Starosta obce dal  schváliť návrh na uznesenie :   
Obecné  zastupiteľstvo  v  Košickej  Belej,  schvaľuje:  zriadenie  vecného  bremena  a  to  právo
prechodu a to pešo,  na časti parcely KN-C č. 259/2 zastavané plochy a nádvoria , vedenej na LV
č. 548 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Košická Belá , vyznačenej podľa GP č.
38/2015 zo dňa 12.11.2015 , zhotoveného Logic Display s.r.o., Podtatranského 9, Košice,  úradne
overeného Okresným úradom Košice- okolie, katastrálnym odborom pod číslom 1459/2015 zo dňa
24.11.2015 v prospech Obce Košická Belá  a to bezodplatne  s tým, že obec bude túto časť
parcely udržiavať.

Hlasovanie : 
ZA            :  4 -   Ing.  Jozef  Bačko,  Mgr.  Pavol  Bačko,   Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši
PROTI                 :  0                                          ZDRŽAL SA       :  0
NEPRÍTOMNÍ    :  3 - Gabriel Daniel,  Ján Palko, Štefan Plichta

K  bodu  5
Starosta obce oboznámil prítomných, že pre spoločenské organizácie, ktoré sú v obci a

čerpajú  peniaze z rozpočtu obce, je potrebné prijať VZN  o poskytovaní dotácií.

Starosta obce dal  schváliť návrh na uznesenie : 
Obecné  zastupiteľstvo  v  Košickej  Belej  schvaľuje  :  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Obce
Košická Belá č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Hlasovanie : 
ZA            :  4 -   Ing.  Jozef  Bačko,  Mgr.  Pavol  Bačko,  Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši
PROTI                 :  0                            ZDRŽAL SA       :  0
NEPRÍTOMNÍ    :   3 - Gabriel Daniel,  Ján Palko, Štefan Plichta

K  bodu  6
Starosta obce oboznámil prítomných , že  z dôvodu prijatia  nového zákona č.79/2015 o

odpadoch , od 1.1.2016 musí mať obec stanovený poplatok za drobný stavebný odpad.  Taktiež v
obci sa zaviedol zber odpadu  aj do veľkokapacitných kontajnerov, čím sa zminimalizovali čierne
skládky. Obec v tomto  roku   vybrala z miestneho poplatku za odpad menej ako bol  skutočný
výdaj .  Príjem za odpad sa má rovnať výdaju. Z tohto dôvodu  sa je potrebné zvýšiť poplatok  za
odpad na 15,- eur/rok/osobu.

Starosta obce dal  schváliť návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej schvaľuje :
Všeobecne  záväzné  nariadenie  Obce  Košická  Belá  č.  2/2015  o  miestnom  poplatku  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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Hlasovanie : 
ZA          :  4 -   Ing.  Jozef  Bačko,  Mgr.  Pavol  Bačko Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši
PROTI                 :  0                            ZDRŽAL SA       :  0
NEPRÍTOMNÍ  :   3 - Gabriel Daniel,  Ján Palko, Štefan Plichta

K bodu 7
Starosta  obce oboznámil  prítomných,  že  v  tomto roku sa časť programov na KTV

zdigitalizovala a rozšírila aj o české programy. Z tohto dôvodu sa navyšuje  poplatok za KTV na
30,- eur /prípojka/rok.  Ďalej informoval, že v budúcom roku sa má spustiť na obecných úradoch
IOMO (integrované obslužné miesto obyvateľov), t.j. že občania si budú môcť na obecnom úrade
vybaviť za poplatok :  Listy vlastníctva,  výpis a odpis z registra trestov a  výpis z obchodného
registra - použiteľné na právne úkony. Obec má právo k správnemu poplatku, si účtovať aj poplatok
za asistenčné služby, ktoré schváli OZ.

Starosta obce dal   schváliť návrh na uznesenie : 
Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej schvaľuje  :
 K  VZN  č.  10/2013-4,   k   Sadzobníku  cien  služieb  poskytovaných  obcou  Košická  Belá , 
“Dodatok č. 2”,  kde sa dopĺňajú  poplatky   
KTV                                                                        30,- EUR / prípojka / rok
ASISTENČNÝ POPLATOK k  IOMO                            2,- EUR / 1 služba      
       (integrované obslužné miesto obyvateľov)

Hlasovanie : 
ZA          :  4 -   Ing.  Jozef  Bačko,  Mgr.  Pavol  Bačko, Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši,
PROTI                 :  0                       ZDRŽAL SA       :  0
NEPRÍTOMNÍ  :   3 - Gabriel Daniel,  Ján Palko, Štefan Plichta

K  bodu  8
Starosta  obce  dal  slovo Ing.  M. Valenčíkovi,  predsedovi  DHZ v Koš.  Belej,  ktorý

oboznámil prítomných   s tým, že hasiči doteraz  používali  obecnú motorovú striekačku PPS 12,
ktorá je v súčastnosti nefunkčná. Naskytla sa im možnosť vymeniť ju za funkčnú striekačku PPS
16, ktorá je po generálnej oprave  s tým, že časť ceny sa doplatí súčasnému majiteľovi.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá  schvaľuje: 
zámenu  hasičskej  motorovej  striekačky PPS 12 vo vlastníctve  Obce Košická Belá, ktorej hodnota je 
200,- eur  
za  hasičskú motorovú striekačku PPS 16 vo vlastníctve p. Ľuboša Beňa ,  bytom Kráľovce č. 171  v 
hodnote  1.900,- eur
 a doplatok vo výške  1.700,- eur   pre Ľuboša Beňa ,  uhradí Obec Košická Belá z rozpočtu obce za rok 
2015 z položky DHZ

Hlasovanie : 
ZA          :  4 -   Ing.  Jozef  Bačko,  Mgr.  Pavol  Bačko, Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši,
PROTI                 :  0                           ZDRŽAL SA       :  0
NEPRÍTOMNÍ  :   3 - Gabriel Daniel,  Ján Palko, Štefan Plichta
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K bodu 9
Starosta  obce  oboznámil  prítomných,  že  riaditeľ  ZŠ  požiadal  o  úpravu  rozpočtu  z

dôvodu navýšenia finančných prostriedkov pre školu. Taktiež  v obecnom rozpočte bolo potrebné
upraviť niektoré položky z dôvodu, že v skutočnosti boli prevýšené.
( príloha - 2. zmena rozpočtu 2015  )

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie:    
Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá schvaľuje 
A)   úpravu rozpočtu Obce Košická Belá na rok 2015 
B)   úpravu rozpočtu ZŠ Košická Belá na rok 2015 

Hlasovanie : 

ZA          :  4 -   Ing.  Jozef  Bačko,  Mgr.  Pavol  Bačko, Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši,
PROTI                 :  0                          ZDRŽAL SA       :  0
NEPRÍTOMNÍ  :   3 - Gabriel Daniel,  Ján Palko, Štefan Plichta

K bodu 10
Starosta obce  vyzval p. Hockickovú,  aby predložila návrh rozpočtu na rok 2016.

Kontrolór obce p. Schimara predložil stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 . (príloha)
 
Starosta obce dal   schváliť návrh na uznesenie :  
Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá schvaľuje 
                            A)  Rozpočet Obce Košická Belá na rok 2016  s výhľadom na roky 2017-2018 
                            B)  Rozpočet ZŠ Košická Belá na rok 2016    

Hlasovanie : 

ZA          :  4 -   Ing.  Jozef  Bačko,  Mgr.  Pavol  Bačko,  Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši,
PROTI                 :  0                  ZDRŽAL SA       :  0
NEPRÍTOMNÍ  :    3 - Gabriel Daniel,  Ján Palko, Štefan Plichta

 

                                                               
 K bodu 11

Starosta obce dal slovo zástupcovi starostu obce Ing. Jozefovi Bačkovi, ktorý predniesol
návrh  na jednorázový  mesačný plat  pre starostu obce za mesiac november  vo výške 2.265,60 eur
(hrubá mzda)

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej  schvaľuje  starostovi obce  Košická  Belá,  jednorázový
mesačný plat za mesiac november  vo výške 2.265,60 eur  (hrubá mzda)
 
Hlasovanie : 

ZA          :  4 -   Ing.  Jozef  Bačko,  Mgr.  Pavol  Bačko,Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši,
PROTI                 :  0                   ZDRŽAL SA       :  0
NEPRÍTOMNÍ    :  3 - Gabriel Daniel,  Ján Palko, Štefan Plichta berie na vedomie
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K bodu 12
Starosta  obce  oboznámil  prítomných,  že  chodník  na  “Briežok”  prechádza  cez  časť

pozemku p. Pavla Hockicku, obec chce túto časť odkúpiť. Preto  je potrebné,  aby OZ schválilo
zámer na odkúpenie tohto  pozemku. Majiteľ penziónu Bradan, p. Talarovič požiadal o odkúpenie
časti pozemku  vo vlastníctve obce Košická Belá, ktorá sa nachádza pri penzióne.  Taktiež firma
Termostav Mráz  s.r.o. požiadala o odkúpenie pozemku  v ich okolí z dôvodu, že im bola odobratá v
rámci reštitúcie časť pozemku.  

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej 
A ) súhlasí so  zámerom odkúpiť pozemok   a to parcelu  reg. “C”  č. 263/2   zastavané plochy o
výmere 24 m2  odčlenenie  podľa  GP č. 38/2015 zo dňa 12.11.2015 , zhotoveného Logic Display s.r.o.,
Podtatranského 9, Košice,  úradne overeného Okresným úradom Košice- okolie, katastrálnym odborom pod
číslom 1459/2015 zo dňa 24.11.2015,  vedený na LV č. 7  vo vlastníctve  p. Pavla Hockicka  , bytom
Košická Belá č. 198 
Odôvodnenie:    Ide o  parcelu,  cez ktorú vedie chodník k rodinným domom na “Briežku”

B ) berie na vedomie žiadosti o kúpu pozemkov od p.  Gabriela Talároviča
                                                     a  firmy Termostav Mráz s.r.o.

Hlasovanie : 

ZA          :  4 -   Ing.  Jozef  Bačko,  Mgr.  Pavol  Bačko,  Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši
PROTI                 :  0                            ZDRŽAL SA       :  0
NEPRÍTOMNÍ    :  3 - Gabriel Daniel,  Ján Palko, Štefan Plichta

K bodu 13
                 Do diskusie sa zapojili občania obce :
p. Janoščák :     Poďakoval poslancom, že sa zbúrala budova starej školy pod kostolom.
p. Mičkášová:   Dala návrh, aby sa v MŠ do chodby kúpil ešte jeden žiarič na stenu.
Starosta :         V škôlke je žiarič, ktorý je presúvateľný na kolieskach a je ho možné využiť aj na
chodbe. Poslanci obecného zastupiteľstva spolu so starostom prisľúbili, že osobne situáciu v MŠ
skontrolujú a navrhnú riešenie.

 K bodu 14
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zaželal im príjemné prežitie vianočných 

sviatkov.

Zapísal:  Ing. Iveta Kišidayová

Overovatelia zápisnice:   ............................................

                                         ….........................................                                               

                  Ing. Jozef  Petkač
                                  starosta  obce               
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