
Obecné  zastupiteľstvo obce Košická  Belá

Zápisnica  z  20.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Košickej Belej
konaného dňa  15.12.2021

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

Gabriel Daniel, 
Neprítomní: Mária Hudáková, Štefan Plichta,  Ondrej Kurjan
Ďalší prítomní:  Ing. Terézia Gregorovičová – hlavný kontrolór obce

Program zasadnutia:
  1) Otvorenie (overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť) 
  2) Schválenie  návrhu programu  
  3) Zmena rozpočtu na rok 2021 
  4) Rozpočet na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 - návrh
  5) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022  + správa o výkone kontroly
  6) Predaj pozemkov -  p. Deržák, Sokolský,  Kašper
  7) Návrh na zámery na odpredaj pozemkov pre  p. Tomko, Kinčeková, Ritók, Pinter, Burák, 

Simko,Vrbovský
  8) Zriadenie vecného bremena  p. Topercer
  9) Vyradenie inventára z majetku obce
  10) Diskusia
  11) Záver

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

uznášaniaschopné. Určil overovateľov zápisnice –  Ing. Jozefa Bačka  a Mgr. Pavla Bačka;
zapisovateľku: Ing. Ivetu Kišidayovú.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá:
a) berie na vedomie

overovateľov  zápisnice: Ing. Jozef Bačko  a  Mgr. Pavol Bačko ;
zapisovateľa: Ing. Iveta Kišidayová; 

b) konštatuje,
že je uznášania schopné.

Hlasovanie : 
ZA         :   4 – Ing. Jozef Bačko ,  Mgr. Pavol Bačko,  Bc. Michal Rzuhovský, Gabriel Daniel,
PROTI  :    0 ZDRŽAL SA  :     0        

K  bodu  2
Starosta  obce  predložil  na  schválenie  návrh  programu  20.  zasadnutia obecného
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zastupiteľstva  (ďalej  len  “OZ”).  Skonštatoval,  že  body 6,  7  a  8  je  potrebné  z  programu
vypustiť z dôvodu,  že na ich schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov OZ. t.j.
min. 5 poslancov. O doplnenie programu požiadal poslanec OZ, Bc. Michal Rzuhovský, ktorý
navrhol  zaradiť  do  programu  bod  “Návrh  na  jednorázové  zvýšenie  mesačného  platu  pre
starostu obce”. 
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje  program 20. zasadnutia OZ obce Košická Belá konaného dňa 15.12.2021:
  
  1) Otvorenie (overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť) 
  2) Schválenie  návrhu programu OZ 
  3) Zmena rozpočtu na rok 2021
  4) Rozpočet na rok 2022  s výhľadom na roky 2023 a 2024 – návrh
  5) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022  + správa o výkone kontroly
  6) Vyradenie inventára z majetku obce
  7) Návrh na jednorázové zvýšenie mesačného platu pre starostu obce 
  8) Záver

Hlasovanie : 
ZA         :   4 – Ing. Jozef Bačko ,  Mgr. Pavol Bačko,  Bc. Michal Rzuhovský, Gabriel Daniel,
PROTI  :    0 ZDRŽAL SA  :     0             

K  bodu  3
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Gregorovičovej, ktorá obo-

známila  poslancov a prítomných  so  zmenou rozpočtu na rok 2021. Podotkla, že rozpočet  je
pohyblivá zložka, ktorá sa  mení v priebehu roka a možno ho upravovať. (Zmena rozpočtu
obce a ZŠ na rok 2021 je dostupná na web stránke obce v Dokumentoch). 

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje zmenu rozpočtu obce Košická Belá a ZŠ Košická Belá na rok 2021.

Hlasovanie : 
ZA         :   4 – Ing. Jozef Bačko ,  Mgr. Pavol Bačko,  Bc. Michal Rzuhovský, Gabriel Daniel,
PROTI  :    0 ZDRŽAL SA  :     0       

K  bodu  4
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Gregorovičovej, aby prednies-

la svoje stanovisko k rozpočtu obce Košická Belá na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a
2024 a rozpočet na rok 2022. Hl. kontrolórka obce  vo svojej správe skonštatovala, že rozpo-
čet bol spracovaný v súlade so  zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami
obce. (Správa  hl.  kontrolórky  k  rozpočtu  je  dostupná  na webovej  stránke  obce  v záložke
„Hlavný kontrolór“ a Rozpočet Obce a ZŠ na rok 2021 v záložke „Dokumenty“)

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá 
I.    b e r i e   n a   v e d o m i e
a) návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024;
b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce  na roky 2022-2024;
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II.   s ch v a ľ u j e  
a) neuplatňovanie programov v rozpočte obce Košická Belá od roku 2014;
b) rozpočet obce Košická Belá  na rok 2022 v celkovej sume:
Bežný rozpočet

- príjmy    703 513,04 €        ( z toho príjmy ZŠ -  Štátne prostriedky 235 000 €)
- výdavky 354 304,98 €

Kapitálový rozpočet
- príjmy    38 642,00 €
- výdavky 98 500,00 €

Finančné operácie
- príjmy    0,00 €
- výdavky 0,00 €

c) rozpočet  Základnej školy v Košickej Belej na  rok 2022 v celkovej sume:
 Vlastné zdroje

- príjmy    36 585 €        
- výdavky 36 585 €

Štátne prostriedky
- príjmy     0 €
- výdavky  235 000 €       

 Originálne kompetencie
- príjmy    0 €        
- výdavky 54 000 €                                                                                                      1/2

Rozpočet   SPOLU obec Košická Belá  +  Základná škola v Košickej Belej
- príjmy     778 740,04 €  
- výdavky  778 389,98 €

Výsledok     hospodárenia 350,06 €

Hlasovanie : 
ZA         :   4 – Ing. Jozef Bačko ,  Mgr. Pavol Bačko,  Bc. Michal Rzuhovský, Gabriel Daniel,
PROTI  :    0 ZDRŽAL SA  :     0    

K  bodu  5
Starosta  obce  udelil  slovo  hlavnej  kontrolórke  obce  Ing.  Gregorovičovej,  ktorá

predniesla správu kontroly za obdobie od poslednej kontroly.
Ďalej predniesla plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 ( Správa  o
kontrolnej činnosti  za posledné obdobie a plán kontrolnej činnosti  sú zverejnené na webovej
stránke obce v záložke Samospráva – Hlavný kontrolór ). 

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
 berie na vedomie:
a)  Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti obce; 
b)  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022.

Hlasovanie : 
ZA         :   4 – Ing. Jozef Bačko ,  Mgr. Pavol Bačko,  Bc. Michal Rzuhovský, Gabriel Daniel,
PROTI  :    0 ZDRŽAL SA  :     0     
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K bodu 6
Starosta  obce  oboznámil  prítomných  s  tým,  že  v  dlhodobom  majetku  obce  sú

evidované niektoré položky, ktoré sú zastaralé, nefunkčné a nedajú sa už používať. Ide o 10
položiek , ktoré  prečítal z Návrhu na vyradenie majetku.  Medzi ne patria napr. pokazené
kosačky z roku 2007, pokazený kompresor z roku 1997, kovové preliezky z roku 1997, ktoré
sú zdevastované a  nespĺňajú už technické normy pre detské ihriská atď.

Starosta  obce  dal  schváliť  návrh  na  uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  obce  Košická  Belá
schvaľuje vyradenie majetku z inventára obce podľa predloženého návrhu. Návrh je súčasťou
uznesenia.

Hlasovanie : 
ZA         :   4 – Ing. Jozef Bačko ,  Mgr. Pavol Bačko,  Bc. Michal Uhrovský, Gabriel Daniel,  
PROTI  :    0 ZDRŽAL SA  :     0    

K bodu 7
  Starosta  obce  dal  slovo   poslancovi  obce  Bc.  Michalovi  Rzuhovskému,  ktorý

predniesol  návrh  na  jednorázové  navýšenie  mesačného  platu  starostovi  obce   za  mesiac
december 2021 o 40 % terajšej hrubej mesačnej mzdy starostu. 

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje  starostovi obce  Košická  Belá  jednorázový  mesačný plat za mesiac december
2021 navýšený o 40 % terajšej hrubej mzdy starostu obce.

Hlasovanie : 
ZA         :   4 – Ing. Jozef Bačko ,  Mgr. Pavol Bačko,  Bc. Michal Uhrovský, Gabriel Daniel
PROTI  :    0 ZDRŽAL SA  :     0 

K bodu 14
Starosta obce  poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal: Ing. Iveta Kišidayová

Overovatelia zápisnice:    

Ing. Jozef Bačko

Mgr. Pavol Bačko

Ing. Jozef  Petkač
                                          starosta obce 
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