Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
Zápisnica zo 14. zasadania obecného zastupiteľstva v Košickej Belej
konaného dňa 13. júna 2017
Prítomní:
Starosta obce : Ing. Jozef Petkač
Poslanci:
Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko , Gabriel Daniel, Ján Palko,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši
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 návrhu programu
3. Návrh uznesenia - súhlas obce s poskytnutím územia a zaradením do územia
MAS HORNÁD – ČIERNA HORA
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1
Starosta obce privítal prítomných. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Určil overovateľov zápisnice : Mgr. Pavla Bačka a Jána Palka a zapisovateľku : Ing. Ivetu
Kišidayovú.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
a, berie na vedomie
overovateľov zápisnice: Mgr. Pavla Bačka a Jána Palka;
zapisovateľku: Ing. Ivetu Kišidayovú.
b, konštatuje,
že je uznášaniaschopné.
K bodu 2
Starosta obce predložil na schválenie návrh programu 14. zasadnutia obecného
zastupiteľstva (ďalej len “OZ”) a požiadal poslancov o predloženie návrhov na doplnenie bodov
programu zasadnutia. Nikto z prítomných o doplnenie programu nežiadal.
Starosta dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje program 14. zasadania OZ obce Košická Belá, konaného dňa 13. júna 2017.
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Hlasovanie:
ZA
PROTI

: 7 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Štefan Plichta,
Ján Palko, Bc. Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši
: 0
ZDRŽAL SA
: 0

K bodu 3
Starosta obce oboznámil prítomných, že obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej na
svojom zasadnutí 27.09.2013, uznesením č. 10/2013-5, súhlasilo so založením občianskeho
združenia MAS Hornád-Čierna Hora, s členstvom obce v tejto MAS aj s výškou ročného
členského príspevku. Na základe nového Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj)
pre programové obdobie 2014 - 2020 v znení dodatku č. 5 zo dňa 02.05.2017 je potrebné, aby
členovia MAS doložili aj uznesenie, že obec súhlasí so zaradením do územia pôsobnosti
MAS HORNÁD – ČIERNA HORA. Starosta ďalej informoval, že obec prostredníctvom tohto
občianskeho združenia môže získať finančné prostriedky na rozvoj obce.
Starosta dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
súhlasí so zaradením do územia pôsobnosti MAS HORNÁD – ČIERNA HORA
Hlasovanie :
ZA
PROTI

: 7 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Štefan Plichta,
Ján Palko, Bc. Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši
: 0
ZDRŽAL SA
: 0

K bodu 4
Pán Hromý sa informoval, či nie je možné niečo robiť s urbariátom, resp. ako postupovať
pri založení nového urbariátu.
Starosta informoval prítomných, že do konca roku 2015 bolo potrebné nanovo zaregistrovať
urbariát. Obec o tom informovala člena výboru bývalého urbariátu, ktorý v tom čase bol
funkčný. Keďže bývalý výbor tak neurobil, urbariát právne zanikol.
Starosta obce ďalej informoval, že ak sa nájde cca 10 - 20 občanov, ktorí majú spoluvlastnícky
podiel v urbariáte a ktorí chcú pracovať na založení nového urbariátu, obecný úrad im bude
nápomocný pri poskytnutí informácií, resp. pri sprostredkovaní stretnutia s pracovníkom
pozemkového úradu a s predsedmi iných urbariátov.
K bodu 5
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal: Ing. Iveta Kišidayová
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Pavol Bačko
Ján Palko
Ing. Jozef Petkač
starosta obce
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