Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
Zápisnica z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Košickej Belej
konaného dňa 30. augusta 2019
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Ing. Jozef Petkač
Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Štefan Plichta
Ondrej Kurjan, Mária Hudáková, Bc. Michal Rzuhovský
Ing. Terézia Gregorovičová – hlavný kontrolór obce

Verejnosť: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie ( overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť )
Schválenie návrhu programu
Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
Zmena rozpočtu obce Košická Belá na rok 2019
Odpredaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa:
Drábiková I., Koľvek M., Pajerová M., Derenczenyíová J., Burák M.,
Vinicay V., Dzubay J.
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1
Starosta obce privítal prítomných. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Určil overovateľov zápisnice – Mgr. Pavla Bačka a Štefana Plichtu,
zapisovateľku – Ing. Ivetu Kišidayovú.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá:
a) berie na vedomie
overovateľov zápisnice: Mgr. Pavol Bačko a Štefan Plichta;
zapisovateľa: Ing. Iveta Kišidayová;
b) konštatuje,
že je uznášania schopné.
Hlasovanie :
ZA
: 4 – Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Štefan Plichta
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
K bodu 2
Starosta obce predložil na schválenie návrh programu 7. zasadnutia obecného
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zastupiteľstva (ďalej len “OZ”) a požiadal poslancov o predloženie návrhov na doplnenie
bodov programu zasadnutia. Starosta obce navrhol vypustiť bod programu č.5: Odpredaj
pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože na odpredaj je potrebných min. 5
poslancov. Nikto z prítomných o doplnenie programu nežiadal.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá:
schvaľuje program 7. zasadnutia OZ obce Košická Belá konaného dňa 30.08.2019:
1. Otvorenie ( overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť )
2. Schválenie návrhu programu
3. Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
4. Zmena rozpočtu obce Košická Belá na rok 2019
5. Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Hlasovanie :
ZA
: 4 – Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Štefan Plichta
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
K bodu 3
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Gregorovičovej, ktorá oboznámila poslancov a prítomných s tým, že čerpanie z rezervného fondu je potrebné schváliť
do 31.08.2019. Predniesla čerpanie financií z rezervného fondu po položkách.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá :
schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce:
A) vo výške
9.000,00 € - oprava výtlkov na miestnych komunikáciách;
B) vo výške 11.366,76 € - splátky za multifunkčné ihrisko;
C) vo výške
2.300,00 € - oprava srechy na MŠ;
D) vo výške
9.356,04 € - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – spoluúčasť;
E) vo výške
2.000,00 € - prístrešok pri telocvični v ZŠ;
F) vo výške
5.000,00 € - oprava školského dvora;
G) vo výške 18.400,00 € - nákup traktora.
SPOLU: 57 422,80 €
Hlasovanie :
ZA
: 4 – Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Štefan Plichta
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
K bodu 4
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Gregorovičovej, ktorá oboznámila poslancov a prítomných s 1. zmenou rozpočtu za rok 2019. Rozpočet na rok 2019
bol schválený v októbri 2018. V zmysle metodického pokynu sa presunuli rozpočtované
položky na iné účty. Položky, ktoré neboli v schválenom rozpočte na rok 2019 predpoklada2

né, ale počas roka nastalo ich plnenie, boli doplnené do rozpočtu, resp. sa presunuli z iných
položiek. (1. zmena rozpočtu je zverejnená na web stránke obce v záložke „Dokumenty“.)
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje 1. zmenu rozpočtu obce Košická Belá na rok 2019.
Hlasovanie :
ZA
: 4 – Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Štefan Plichta
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
K bodu 5
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Gregorovičovej, ktorá
predložila OZ návrh Konsolidovanej výročnej správy za rok 2018. (Správa je zverejnená na web
stránke obce v záložke: SAMOSPRÁVA - Uznesenia).

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2018.
Hlasovanie :
ZA
: 4 – Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Štefan Plichta
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
K bodu 6
a) Starosta obce oboznámil prítomných, že o dotáciu na vymaľovanie kostola požiadala
Rímskokatolícka farnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Košickej Belej. Obecné
zastupiteľstvo na svojom predchádzajúcom zasadnutí túto žiadosť zobralo na vedomie
s tým, že výška dotácie bude upresnená na ďalšom verejnom zasadnutí.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje dotáciu vo výške 2.500,- € na vymaľovanie kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa
pre Rímskokatolícku farnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa Košická Belá.
Hlasovanie :
ZA
: 4 – Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Štefan Plichta
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
b) Ďalej starosta obce oboznámil prítomných s tým, že traktor, ktorý obec vlastní, je v
zlom technickom stave a je často poruchový. Preto po prehodnotení nákladov na
opravu traktora sa poslanci rozhodli, že obec zakúpi nový traktor, ktorý je pre obec
potrebný. Slúži aj na odhŕňanie snehu a zimnú údržbu miestnych komunikácií a
taktiež na ostatné práce v priebehu roka.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje nákup traktora pre obec Košická Belá na základe verejného obstarávania.
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Hlasovanie :
ZA
: 4 – Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Štefan Plichta
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
K bodu 7
Do diskusie sa prihlásili občania obce:
p. Ján Palko ml. - spytoval sa na spomaľovače na ceste pri Alpinke, ako sa to rieši.
Starosta – odpovedal, že ohľadom spomaľovačov oslovil aj starostov okolitých obcí. Riešenie
posunuli na VÚC – dopravná komisia.
p. Ján Palko ml. – pýtal sa, kto má na starosti multifunkčné ihrisko, pretože je tam
neporiadok.
poslanec p. Daniel – na ihrisku bude umiestnený nový kôš. Poriadok na multifunkčnom
ihrisku musí za sebou urobiť každý sám, kto ho využíva. Vedľa telocvične sa plánuje urobiť
nový prístrešok , ktorý bude slúžiť na prezúvanie a prezliekanie pre užívateľov ihriska.
p. Ján Palko ml. - prečo sa nevýrubali všetky stromy na šk. ihrisku.
Starosta – o výrub sme požiadali Okresný úrad odbor životného prostredia v Košiciach, ktorý
nepovolil výrub ostatných stromov.
p. Daniel - Metla je k dispozíci, piesok bude dosypaný, taktiež plánujeme umiestniť kameru.
Prevádzkový poriadok bude vyvesený na oplotení ihriska.
p. Beáta Mičkášová – aké kritéria bude mať traktor, aby vošiel aj do menších uličiek.
Starosta- bude mať silnejší výkon, taktiež bude možné inštalovať na neho pluh a posypovač
zároveň. Ďalšie kritériá prerokujú poslanci s odborníkmi.
p. Ján Palko ml. – pýtal sa, načo je navezená hlina pri futbalovom ihrisku na Briežku.
Starosta – plánuje sa tam cyklotrasa a miesto na parkovanie, ďalšie informácie budú
upresnené neskôr. Hlina je navozená na pozemku vo vlastníctve obce.
p. Dudra – z Vodáckej osady – má problémy so susedom, ktorý odmieta strihať stromy, ktoré
mu tienia na pozemok.
Starosta obce – pozná túto situáciu, bol sa tam pozrieť. Vlastníkom pozemku je Mesto
Košice- ich je potrebné osloviť. Keďže p. Dudra má problém so susedom, musí to riešiť s nim
cez občiansko-právne konanie. Sťažnosť riešila aj p. JUDr. Hertnekiová na spoločnom úrade.
Ing. Kišidayová – máme podobný spor, kde na pozemku suseda sa nachádza suchý strom a
susedia chcú, aby ho odstránil, pretože ohrozuje ich zdravie a majetok. Ale on nechce a obec
ho k tomu nemôže donútiť, aby ten strom dal vyrezať.
Ing. Jozef Bačko – pôjdeme na obhliadku na tvar miesta.
K bodu 8
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal: Ing. Kišidayová
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Pavol Bačko
Štefan Plichta
Ing. Jozef Petkač
starosta obce
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