Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Košickej Belej
konaného dňa 21. decembra 2018

Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Neprítomný:

Ing. Jozef Petkač
Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Bc. Michal
Rzuhovský, Štefan Plichta, Gabriel Daniel
Ondrej Kurjan

Ďalší prítomní: Ing. Terézia Gregorovičová – hlavný kontrolór obce
Verejnosť: viď prezenčná listina

Program zasadnutia:
1) Otvorenie (overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť)
2) Schválenie návrhu programu
3) 2. zmena rozpočtu obce na rok 2018
4) VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh
5) Sadzobník cien služieb poskytovaných obcou Košická Belá - návrh
6) Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných
funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z.z.
7) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
8) a) Zrušenie uznesenia č. 21/2018 -6G zo dňa 23.07.2018 na odpredaj pozemkov Ing. Pavlák
b) Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Herczegová kat. územie Košické Hámre
9)
Užívanie súkromného auta starostu obce na služobné účely a preplatenie dovolenky
starostu obce
10) Spolufinancovanie projektu organizovaného Regionálnym združením obcí Ružín na
dodávku kompostérov pre občanov obce Košická Belá vo výške 5%
11) Diskusia
12) Záver

K bodu 1
Starosta obce privítal prítomných. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Určil overovateľov zápisnice – Mgr. Pavla Bačka a Gabriela Daniela,
zapisovateľku – Ing. Ivetu Kišidayovú
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Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá:
a) berie na vedomie
overovateľov zápisnice: Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel;
zapisovateľa: Ing. Ivetu Kišidayovú;
b) konštatuje,
že je uznášania schopné.
Hlasovanie :
ZA : 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0

K bodu 2
Starosta obce predložil na schválenie návrh programu 1. 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 obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá:
schvaľuje program 1. zasadnutia OZ obce Košická Belá, konaného dňa 21.12.2018
1) Otvorenie (overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť)
2) Schválenie návrhu programu
3) 2. zmena rozpočtu obce na rok 2018
4) VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh
5) Sadzobník cien služieb poskytovaných obcou Košická Belá - návrh
6) Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných
funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z.z.
7) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
8) a) Zrušenie uznesenia č. 21/2018 -6G zo dňa 23.07.2018 na odpredaj pozemkov Ing. Pavlák
b) Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Herczegová kat. územie Košické Hámre
9)
Užívanie súkromného auta starostu obce na služobné účely a preplatenie dovolenky
starostu obce
10) Spolufinancovanie projektu organizovaného Regionálnym združením obcí Ružín na
dodávku kompostérov pre občanov obce Košická Belá vo výške 5%
11) Diskusia
12) Záver
Hlasovanie :
ZA
: 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0
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K bodu 3
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Gregorovičovej, ktorá
oboznámila poslancov a prítomných s 2. zmenou rozpočtu obce na rok 2018. Uviedla a
vysvetlila položky, ktoré budú upravené v tejto 2. zmene rozpočtu. (Príloha je zverejnená na
web stránke obce v záložke “Rozpočet obce”.)
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej:
schvaľuje 2. zmenu rozpočtu obce Košická Belá na rok 2018.
Hlasovanie :
ZA
:

6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0

K bodu 4
Starosta obce oboznámil prítomných a poslancov, že od 1.1.2019 nadobúda účinnosť
nový zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. V dôsledku nového zákona
sa určuje poplatok za 1 tonu uloženia zmesového komunálneho odpadu a objemového
odpadu na skládku podľa úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, na základe čoho sa bude
určovať aj poplatok, pričom od roku 2019 bude vyšší. Spoločnosť Fúra s.r.o., ktorá obci
vyváža odpad, zaslala list, v ktorom informuje o týchto skutočnostiach. V súčasnosti sa platí
za tonu uloženia odpadu zákonný poplatok 5,04 €, od nového roka to bude v rozmedzí od 717 € /t, podľa vyššie uvedených kritérií. Čím viac sa bude v obci v budúcnosti separovať
komunálny odpad, tým bude nižší zákonný poplatok za uloženie zmesového komunálneho
odpadu. Aby boli pokryté náklady na vývoz kom.odpadu, je potrebné zvýšiť miestny poplatok
za komunálny odpad od 1.1. 2019 na 18,- € na občana. Návrh VZN o miestnych poplatkoch
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, bol zverejnený na pripomienkovanie
občanom,na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce Košická Belá.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej
schvaľuje
VZN č.2/2018 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
vzhľadom na verejný záujem obce Košická Belá vyberať miestne dane a poplatky od
01.01.2019. Toto VZN nadobúda právoplatnosť dňom schválenia a účinnosť dňom
01.01.2019
Hlasovanie :
ZA
: 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0
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K bodu 5
Starosta obce oboznámil prítomných s novým sadzobníkom cien a služieb
poskytovaných obcou Košická Belá, ktorý bol zverejnený na pripomienkovanie občanom,na
úradnej tabuli obce a webovej stránke obce Košická Belá.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej
schvaľuje
sadzobník cien služieb poskytovaných obcou Košická Belá
Hlasovanie :
ZA
: 5 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Štefan Plichta,
Bc. Michal Rzuhovský
PROTI
: 1 - Gabriel Daniel
ZDRŽAL SA : 0

K bodu 6
Starosta obce oboznámil prítomných, že v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. obec musí
mať zriadenú komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných
funkcionárov, ktorej členmi môžu byť len poslanci obecného zastupitľstva obce. Na základe
dohody poslancov bolo určené jej zloženie.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej:
A/ zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov
podľa zákona 357/2004 Z.z.;
B/ volí
predsedu komisie: Bc. Michal Rzuhovský;
členov komisie : Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Štefan Plichta.
Hlasovanie :
ZA
: 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0

K bodu 7
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce, ktorá oboznámila prítomných o
kontrolnej činnosti za posledné obdobie. Táto kontrola bola zameraná na účtovníctvo v
základnej škole, konkrétne kontrola faktúr, pokladne a účtovných dokladov a taktiež kontrola
učtovníctva v obci. Ďalej hlavná kontrolórka predložila návrh plánu svojej kontrolnej činnosti
na I. polrok 2019. (Prílohy k tomuto bodu sú na web stránke obce v záložke “Hlavný
kontrolór”.)
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Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej:
A) berie na vedomie: správu o kontrolnej činnosti obce hlavnej kontrolórky obce;
B) schvaľuje: plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Hlasovanie :
ZA
: 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0

K bodu 8
Starosta obce oboznámil prítomných, že Ing. Petrovi Pavlákovi obecné zastupiteľstvo
na 21. zasadnutí, uznesením č. 21/2018-6G schválilo predaj pozemku vo vlastníctve obce.
Pán Pavlák však zomrel, preto k odpredaju nedošlo. O odkúpenie tohto pozemku požiadala
jeho družka p. Andrea Herczegová, ktorá je v súčasnosti vlastníčkou chaty a pozemku, ku
ktorej žiada daný pozemok dokúpiť. Starosta obce prítomným vysvetlil, že je potrebné
pôvodné uznesenie zrušiť a keďže ide o pozemok , ktorý predávame z dôvodu hodného
osobitého zreteľa, musíme najprv pre p. Herczegovú schváliť zámer na odpredaj pozemku a
až na ďalšom zasadnutí odpredaj.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej:
A) r u š í uznesenie č. 21/2018-6G zo dňa 23.07.2018 na predaj pozemku z dôvodu úmrtia
žiadateľa Ing. Petra Pavláka.
B) schvaľuje
zámer na odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce v znení neskorších
predpisov pre Andreu Herczegovú, bytom Trieda SNP 78, Košice a to pozemok:
parcelu KN-C č. 16/64 o výmere 66 m2 , zastavané plochy a nádvoria, v obci Košická
Belá, k.ú. Košické Hámre, vytvorený GP č. 12/2018, zhotoviteľom ADOREAL s.r.o, Pod
vinohradmi 1231/1, Mojmírovce, zo dňa 14.05.2018, odčlenený od parcely KN-C č. 16/1
vedenej na LV č. 37 vo vlastníctve obce Košická Belá.
Odôvodnenie: Ide o pozemok v chatovej osade, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou. Predmetná parcela je pri chate kupujúcej a slúži ako jediný
prístup k stavbe. Kupujúca túto časť udržiava. Obec nemá prostriedky, aby udržiavala daný
pozemok. V danej časti nie je možnosť výstavby ďalšej chaty. Z uvedeného dôvodu je pre
potreby obce nadbytočná.
Hlasovanie :
ZA
: 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0
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K bodu 9
Starosta obce predniesol poslancom svoju požiadavku, aby mohol využívať svoje
súkromné auto aj na služobné účely spojené s plnením úloh obce, vzhľadom k tomu, že auto,
ktoré vlastní obec, sa využíva na mnoho ďalších úloh. Taktiež požiadal o preplatenie 15 dní
dovolenky za rok 2017, ktorú nevyčerpal.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej:
súhlasí
A) s používaním súkromného auta starostu obce so ŠPZ: KS 716 BY na služobné účely
spojené s plnením úloh starostu obce Košická Belá;
B) s preplatením dovolenky za rok 2017 v počte 15 dní.
Hlasovanie :
ZA
: 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0
K bodu 10
Starosta oboznámil prítomných, že obec sa zapojila do projektu organizovaného
Regionálnym združením obcí Ružín na dodávku kompostérov pre občanov našej obce.
Podmienkou je spolufinancovanie obce v tomto projekte vo výške 5 %, čo činí cca 4000 €.
Ostatné náklady sú kryté projektom. Obec má získať z tohto projektu 260 kompostérov, ktoré
by mali byť dodané v polovici budúceho roka 2019 a následne budú distribuované občanom.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej:
schvaľuje spolufinancovanie projektu organizovaného Regionálnym združením obcí Ružín,
na dodávku kompostérov pre občanov obce Košická Belá vo výške 5%.
Hlasovanie :
ZA
: 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0
K bodu 11
Do diskusie sa prihlásili občania obce.
 p. Ján Palko st. – položil otázku, či rekonštrukcia cesty pod kostolom je už papierovo
odovzdaná.
Odpovedá starosta obce – áno, všetko je odovzdané.
 p. Ján Palko st. – pýtal sa, prečo sa skončilo s futbalom v obci.
Odpovedá poslanec p. Rzuhovský - futbalovému klubu chýbajú 5 futbalisti. Niektorí dostali
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lepšie ponuky, iní odišli z trucu. Ale futbal nezanikol, v súčasnosti hrá družstvo žiakov,
ktorým sa vedúci venujú a chodia aj na súťaže.
 p. Ján Palko ml. – položil otázku, prečo musia jasličkári za užívanie zasadačky OÚ na
nácviky odpracovať brigádnicky 1 deň v prospech obce.
Odpovedá starosta obce – súhlas s bezplatným prenájmom zasadačky dostali jasličkári s
podmienkou, aby vystúpili na Zimnom folklórnom večeri, ktorý je verejnou akciou v obci, ale
oni túto ponuku odmietli. V minulom roku mu vystúpenie sľúbili, ale nesplnili to.
K odpovedi sa pripojila zástupkyňa starostu p. Mária Hudáková – chlapcom, ktorí robia
jasličkárstvo to navrhla ona, považovala to za výchovný prostriedok, aby si nemysleli, že
všetko, o čo požiadajú v dnešných časoch, je zadarmo. Chlapci s tým súhlasili a preto starosta
obce umožnil prenájom zasadačky s touto podmienkou.
 p. Ďurica – položil otázku, kedy bude v obci urobený audit, ktorý je základom pre
starostu, ktorý nastúpi do funkcie po predchádzajúcom starostovi.
Odpovedá starosta obce - audit čoskoro bude.
 p. Ďurica - pýtal sa pani kontrolórky, prečo nie sú výdaje a príjmy (napr. školskej jedálne)
v účtovníctve uvedené spolu.
Odpovedá p. kontrolórka Gregorovičová – program, ktorý používame, v účtovníctve
neponúka takú možnosť.
 p. Ďurica – položil otázku, prečo vodárne tak často odstavujú vodu, čím sa kazia
vodovodné batérie a prečo je vo vode toľko chlóru.
Odpovedá starosta obce - obec nie je správcom vodovodného potrubia, ale Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. Košice (VVS). Pokiaľ sa vyskytne nejaký problem, promptne to
riešime s touto spoločnosťou. Taktiež občania, keďže majú uzatvorené zmluvy na dodávku
vody a platia za vodu VVS Košice, majú možnosť volať priamo tam a sťažovať sa u nich.
Ďalej uviedol konkrétny prípad, ktorý sa stal v nedeľu 2. decembra, kedy bola dodávka vody
prerušená pre celú obec. Starosta volal osobne do VVS, kde pracovník na dispečingu
odpovedal, že nemá tam ľudí a nemôže nikoho poslať s cisternou. Následne v pondelok od
rána pracovníci vodární hľadali poruchu. Teda nie je to tak, že obec nič nerieši, ale vždy
spolupracuje s VVS na riešení vzniknutej situácie.
 p. Ďurica – navrhol, aby komisie, ktoré sú zriadené, zverejňovali svoju činnosť. Ďalej
urgoval, že rôzne odpady vozia občania do “nižnej rieky”. Navrhol, aby sa tam dala
rampa.
Odpovedá starosta obce – pozemky v tejto lokalite sú v súkromnom vlastníctve, preto obec
nemôže urobiť žiadnu rampu ani oplotenie.
 p. Anton Kurjan ml. – aká je vízia poslancov a aká je vízia starostu obce na toto funkčné
obdobie?
Odpovedá starosta obce- najprv je potrebné dokončiť všetky veci, ktoré máme rozrobené a až
potom sa budú riešiť ďalšie.
Ďalej odpovedá poslanec Ing. Jozef Bačko – keďže tu vyrástol a chce tu aj naďalej žiť, je
potrebné, aby sa začala riešiť kanalizácia v obci, výmena vodovodu, chodník medzi obecným
úradom a kostolom. Ďalej sa bude snažiť o to, aby mladí ľudia mali kde bývať, aby sa obec
rozvíjala – teda potrebujeme vyriešiť lokalitu “Záhumne”.
Ďalej odpovedá poslanec Mgr. Pavol Bačko – pridal sa k predchádzajúcej odpovedi s tým, že
je potrebné dokončiť centrum obce – multifunkčnú plochu, zrekonštruovať zastávky,
umiestniť ďalšie koše na odpadky, chce aktívne naďalej spolupracovať s folklórom a
organizovať kultúrne podujatia v obci. Prostredníctvom komisie životného prostredia chce
viac spropagovať separáciu odpadu v obci.
 p. Anton Kurjan ml. - uvítal by, keby na každej verejnej schôdzi boli ľudia priebežne
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informovaní o projektoch, ktoré sa v obci robia.
p. Emília Koľveková- otvorila otázku týkajúcu sa voľne sa pohybujúcich psov po obci,
ktorí ohrozujú občanov, ale hlavne deti. Uviedla, že aj keď obec vyzýva občanov, aby
svojich psov nepúšťali z dvorov, väčšina tých istých psov sa stále túla po obci.
Odpovedá poslanec Mgr. Pavol Bačko - keďže bližšie sa oboznámil so zákonom č. 282/2002
o podmienkach chovu a držania psov, chcel by pripraviť všeobecne záväzné nariadenie obce,
v ktorom budú bližšie špecifikované oblasti, kde sa psy nemôžu voľne pohybovať. Tento
zákon uvádza aj pokuty za porušenie tohto zákazu, avšak je problematické jeho plnenie. Táto
problematika je vo všeobecnosti veľmi komplikovaná, ale budeme sa ňou aj naďalej zaujímať.
Ďalej sa pripojil starosta obce - vyzývali sme občanov, ktorí nemajú prihlásených psov, aby
tak urobili, ale aj tak sú takí, ktorí danú povinnosť nesplnili. Preto poslanci OZ urobia
prehliadku po obci a majiteľom, ktorí nemajú prihlásených psov, bude vyrubená pokuta.


K bodu 12
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal: Ing. Iveta Kišidayová
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Pavol Bačko
Gabriel Daniel

Ing. Jozef Petkač
starosta obce
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