
Obecné  zastupiteľstvo obce Košická  Belá

Zápisnica  z  22.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Košickej Belej
konaného dňa  21.03.2022

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

Rzuhovský, Gabriel Daniel, Štefan Plichta,
Neprítomný: Ondrej Kurjan
Ďalší prítomní:  Ing. Terézia Gregorovičová – hlavný kontrolór obce

Program zasadnutia: 
  1) Otvorenie (overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť) 
  2)  Schválenie  návrhu programu OZ 
  3)  Predaj pozemkov - p. Tomko, Kinčeková, Ritók, Pinter, Simko, Burák
  4)  Návrh na zámer na odpredaj pozemkov pre p. Tomaškovičovú A.
  5)  Návrh na  schválenie Vstupnej správy pre spracovanie PHRSR obce Košická Belá na 

obdobie 2022- 2028
   6)  Návrh - odpis nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva obce
   7) Zmluva o vecnom bremene – vodovod Taleng
   8) Zmluva o zriadení vecného bremena vodovodnej prípojky na obecnom pozemku – 

Taleng pre p. Kneža, p. Stanislava
   9) Žiadosť o zvýšenie stravného v školskej jedálni 
10)  Diskusia 
11)  Záver

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

uznášaniaschopné.  Určil  overovateľov  zápisnice  –  Máriu  Hudákovú, Bc.  Michala
Rzuhovského; zapisovateľa:  Mgr. Pavla Bačka.

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

overovateľov  zápisnice: Máriu Hudákovú, Bc. Michala Rzuhovského;
zapisovateľa: Mgr. Pavla Bačka; 

b) konštatuje,
že je uznášania schopné.

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

K  bodu  2
Starosta  obce  predložil  na  schválenie  návrh  programu  22.zasadnutia  obecného

zastupiteľstva  (ďalej  len “OZ”) a požiadal  poslancov o predloženie návrhov na doplnenie
bodov programu zasadnutia. O doplnenie bodov programu nikto z prítomných nepožiadal.
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Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje  program 22. zasadnutia OZ obce Košická Belá konaného dňa 21.03.2022:
  1) Otvorenie (overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť) 
  2)  Schválenie  návrhu programu OZ 
  3)  Predaj pozemkov - p. Tomko, Kinčeková, Ritók, Pinter, Simko, Burák 
  4)  Návrh na zámer na odpredaj pozemkov pre p. Tomaškovičovú A.
  5)  Návrh na  schválenie Vstupnej správy pre spracovanie PHRSR obce Košická Belá na 

obdobie 2022- 2028
   6)  Návrh - odpis nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva obce
   7) Zmluva o vecnom bremene – vodovod Taleng
   8) Zmluva o zriadení vecného bremena vodovodnej prípojky na obecnom pozemku – 

Taleng pre p. Kneža, p. Stanislava
   9) Žiadosť o zvýšenie stravného v školskej jedálni 
10)  Diskusia 
11)  Záver
  
Hlasovanie : 
ZA         :   6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko ,  Mgr. Pavol Bačko,  Gabriel Daniel,
                        Bc. Michal Rzuhovský, Štefan Plichta,        
PROTI  :    0 ZDRŽAL SA  :     0             

K  bodu  3
Starosta obce uviedol, že na predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva

boli  schválené  zámery  na  odpredaj  pozemkov  vo  vlastníctve  obce  z dôvodu  hodného
osobitného  zreteľa,  ktoré  boli  zverejnené  na  úradnej  tabuli  obce  a webovej  stránke  obce
v zákonnej lehote. Na tomto zasadnutí teda nasleduje schválenie predajov.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje:

A) predaj pozemku  z 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 do
vlastníctva pre: 
Miroslava Tomka, bytom Kustrová 4, Košice, a to pozemok: 
 1)  novovytvorený diel č. 1  o výmere 14 m2 zastavaná plocha a nádvorie v obci Košická
Belá, k.ú. Košické Hámre,
 2) novovytvorený diel č. 2 o výmere 205 m2 zastavaná plocha a nádvorie, v obci Košická
Belá, k.ú. Košické Hámre,
  Odčlenenie je na základe   GP č. 255/2009, zo dňa 17.09.2009,  zhotoviteľom Ing. Zuzana
Buľková – Geodetic, Dunajská 10, 040 01 Košice, úradne overený  Správou katastra, Košice-
okolie, terajším Okresným úradom Košice – okolie, katastrálnym odborom,  pod č. 937/2009
zo dňa 28.09.2009,  odčlenené od parcely KN-C č. 16/1,  ktorá  je  vedená na LV č. 37 vo
vlastníctve obce Košická Belá.

Odôvodnenie:      
Ide  o   pozemok  v chatovej  osade  okolo  stavby kupujúceho.  Pozemok tvorí  neoddeliteľnú
súčasť so stavbou  vo vlastníctve kupujúceho. Kupujúci ho  udržiava. Tento pozemok obec
Košická Belá  nevyužíva ani neudržiava. Na danej parcele nie je možné postaviť novú chatu.
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Z uvedeného dôvodu je pre potreby obce nadbytočná.

Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 17,- €/m2, t.j. 3.723,- €.
Všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cena platí 9 mesiacov od
schválenia OZ. 

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

B ) predaj  pozemku z 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  do
vlastníctva pre:
Janu Kinčekovú, bytom 044 65 Košická Belá 1636, a to pozemok:
novovytvorený  diel  č  1  o výmere  62  m2,   ostatné  plochy,  v  obci  Košická  Belá,  k.ú.
Košická Belá, vytvorený GP č. 17/2021 zo dňa  27.09.2021,  zhotoviteľom Bc. František
Hlubeň – najgeodet, Pri nemocnici 12, Koišce, úradne overený Okresným úradom Košice-
okolie, katastrálnym odborom,  dňa 13.10.2021, pod číslom 1382/2021. Odčlenenie pozemku
je od parcely KN-C č. 813/1 vedenej  na LV č. 732 vo vlastníctve obce Košická Belá.

Odôvodnenie:     Ide o   pozemok v chatovej  osade.  Pozemok tvorí  svojim umiestnením a
využitím  neoddeliteľný celok so stavbou, slúži ako jediný prístup k stavbe. Daný pozemok je
v chatovej lokalite kde  nie je už možná ďalšia výstavba.  Kupujúca ju udržiava na vlastné
náklady.  Tento  pozemok  obec  Košická  Belá   nevyužíva  ani  neudržiava.    Z uvedeného
dôvodu je pre potreby obce nadbytočný.

Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 17,- €/m2, t.j. 1054,- €.
Všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cena platí 9 mesiacov od
schválenia OZ.

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

C) predaj  pozemku z 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  do  
vlastníctva pre: 
Milana Ritóka, bytom Slobody 18,  Košice, a to pozemok: 
novovytvorenú parcelu KN-C č. 26/3 o výmere 226  m2, ostatné plochy,  v obci Košická
Belá, k.ú. Malý Folkmár, vytvorenú GP č. 68/2021, zo dňa 28.09.2021,  zhotoviteľom Geo
Display  s.r.o.,  Ing.  Radovan  Rizman,  Trnavská  2224/6,  040  11  Košice,  úradne  overený
Okresným  úradom  Košice  –  okolie,  katastrálnym  odborom,   pod  č.  1346/21  zo  dňa
05.10.2021,   odčlenenú  od  parcely  KN-C č.  26/1,   parcela  je   vedená  na  LV č.  30  vo
vlastníctve obce Košická Belá.
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Odôvodnenie:      
Ide  o   pozemok  v chatovej  osade  pri  pozemku  a  stavbe  kupujúcich.  Pozemok  tvorí
neoddeliteľnú súčasť so stavbou a taktiež slúži ako jediný prístup k stavbe vo vlastníctve
kupujúcich. Kupujúci ho dlhé roky udržiavajú. Tento pozemok obec Košická Belá  nevyužíva
ani neudržiava.   Z uvedeného dôvodu je pre potreby obce nadbytočný.

Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 17,- €/m2, t.j. 3842,- €.
Všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cena platí 9 mesiacov od
schválenia OZ.

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

D) predaj  pozemku z 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  do  
vlastníctva pre:    
MUDr. Jána Pintera a MUDr. Janu Pinterovú, bytom Košťova 8, Košice, a to pozemok: 
 1) novovytvorený diel č. 1  o výmere 33 m2 ostatná plocha  v obci Košická Belá, k.ú.
Košická Belá
2) novovytvorený diel č. 2 o výmere 43 m2 ostatná  plocha,  v obci Košická Belá, k.ú.
Košická Belá,  vytvorený  GP č. 69/2021, zo dňa 28.09.2021,  zhotoviteľom Geo Display
s.r.o.,  Ing. Radovan Rizman,  Trnavská 2224/6,  040 11 Košice,  úradne overený Okresným
úradom  Košice  –  okolie,  katastrálnym  odborom,   pod  č.  1347/21  zo  dňa  08.10.2021,
odčlenené od parcely KN-C č. 779/1,  parcela je  vedená na LV č. 30 vo vlastníctve obce
Košická Belá.

Odôvodnenie:      
Ide o   pozemky v chatovej osade pri pozemku a stavbe kupujúcich. Kupujúci ich dlhé roky
udržiavajú.  Tieto  pozemky  obec  Košická  Belá  nevyužíva  ani  neudržiava.  Z uvedeného
dôvodu sú pre potreby obce nadbytočné.

Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 17,- €/m2, t.j. 1292,- €.
Všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností  hradí kupujúci. Cena platí 9 mesiacov od
schválenia OZ.

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

E) predaj  pozemku z 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  do  
vlastníctva pre:     
MVDr. Arsenij Simko a MVDr. Andrea Simková, Tolstého 19, Košice.
a to pozemok: 
1)  novovytvorený diel č. 1 o výmere 88 m2  zastavaná plocha, v obci Košická Belá, k.ú.
Košické Hámre
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2)  novovytvorený diel č. 2 o výmere 36 m2 zastavaná plocha, v obci Košická Belá, k.ú.
Košická  Hámre,   
3)  novovytvorený diel č. 3 o výmere 31 m2  zastavaná plocha, v obci Košická Belá, k.ú.
Košické Hámre
4)  novovytvorená parcela KN-C č.16/70 o výmere 123 m2 zastavaná plocha, v obci 
Košická Belá, k.ú. Košická  Hámre,   vytvorené  GP č. 70/2021, zo dňa 16.11.2021,  
zhotoviteľom Geo Display s.r.o., Ing. Radovan Rizman, Trnavská 2224/6, 040 11 Košice, 
úradne overený Okresným úradom Košice – okolie, katastrálnym odborom,  pod č. G1-
1638/2021 zo dňa 25.11.2021,  odčlenené od parcely KN-C č. 16/1 a KN-C č. 16/69, vedené 
na LV č. 37 vo vlastníctve obce Košická Belá.

Odôvodnenie:      
Ide  o   pozemok  v chatovej  osade  pri  pozemku  a  stavbe  kupujúcich.  Pozemok  tvorí
neoddeliteľnú  súčasť so stavbou kupujúcich  a taktiež slúži ako jediný prístup k stavbe vo
vlastníctve kupujúcich. Kupujúci ho dlhé roky udržiavajú. Tento pozemok obec Košická Belá
nevyužíva ani neudržiava.   Z uvedeného dôvodu je pre potreby obce nadbytočný.

Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 17,- €/m2, t.j. 4726,- €.  
Všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cena platí 9 mesiacov od
schválenia OZ.

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

F) predaj  pozemku z 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  do  
vlastníctva pre:     
Ing. Michala Buráka,  Plzeňská 1771/35, 040 11 Košice a Mgr. Zuzanu Burákovú, PhD.,
bytom Park Duklianskych Obetí 194/1, 040 01 Košice, a to pozemok: 
novovytvorenú parcelu KN-C č. 813/64 o výmere 94  m2, ostatné plochy,  v obci Košická
Belá,  k.ú.  Košická  Belá,  vytvorenú GP  č.  44/2021,  zo  dňa  07.12.2021,   zhotoviteľom
GeoDisplay s.r.o., Ing. Radovan Rizman, Trnavská 2224/6, 040 11 Košice, úradne overený
Okresným  úradom  Košice  –  okolie,  katastrálnym  odborom,   pod  č.  1744/21  zo  dňa
16.12.2021,  odčlenenú od parcely KN-C č.  813/1,   parcela  je  vedená na LV č.  732 vo
vlastníctve obce Košická Belá.

Odôvodnenie:      
Ide  o   pozemok  v chatovej  osade  pri  pozemku  a  stavbe  kupujúcich.  Pozemok  tvorí
neoddeliteľnú   súčasť  so  stavbou kupujúcich.  Kupujúci  ho  dlhé  roky  udržiavajú.  Tento
pozemok obec Košická Belá  nevyužíva ani neudržiava.  Z uvedeného dôvodu je pre potreby
obce nadbytočný.

Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 17,- €/m2, t.j. 1598,- €.  
Všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cena platí 9 mesiacov od
schválenia OZ.
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Hlasovanie : 
ZA         :   6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko ,  Mgr. Pavol Bačko,  Gabriel Daniel,
                        Bc. Michal Rzuhovský, Štefan Plichta,        
PROTI  :    0 ZDRŽAL SA  :     0  

K  bodu  4
Starosta  obce  uviedol,  že  na  základe  žiadosti  o odkúpenie  pozemku  v  obci  bola

vykonaná  obhliadka  majetkovej  komisie  na  tvare  miesta.  Na  základe  toho  starosta  obce
predkladá návrh na zámer na odpredaj pozemku.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá 
s ch v a ľ u j e  
zámer na odpredaj  pozemku z 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 do
podielového vlastníctva pre  záujemcov :
1) Annu Tomaškovičovú, bytom 044 65 Košická Belá 252 v podiele 4/6 k celku, 
2) Moniku Hockickovú, bytom 044 65 Košická Belá 258 v podiele 1/6 k celku,
3) Martinu Valenčíkovú, bytom 044 65 Košická Belá 252 v podiele 1/6 k celku,

a to pozemky:
  A)  novovytvorenú parcela KN-C č 387/1  o výmere 5 m2,  zastavané plochy a nádvoria, v
obci Košická Belá, k.ú. Košická Belá, odčlenenú od parcely KN-C č. 387, ktorá je vedená na
LV 1400  vo vlastníctve obce Košická Belá,
  B)  novovytvorený diel č. 1 o výmere 4 m2,   záhrada,  v obci Košická Belá, k.ú. Košická
Belá,  odčlenený od parcely KN-C č. 258/3,  ktorá je  vedená na LV č. 732 vo vlastníctve
obce Košická Belá.
Obe parcely boli  odčlenené   GP č.  87/2021 zo dňa 04.02.2022  zhotoviteľom GeoDisplay
s.r.o.,  Ing. Radovan Rizman,  Trnavská 2224/6,  040 11 Košice,  úradne overený Okresným
úradom Košice – okolie, katastrálnym odborom,  pod č. G1 -178/2022 zo dňa 14.02.2022.  

Predbežná cena stanovená obecným zastupiteľstvom: 11,50 €/m2.

Odôvodnenie:    Ide o  pozemok v obci, ktorý kupujúci majú oplotený a  udržiavajú ho dlhé
roky na  vlastné  náklady.  Tento  pozemok  obec  Košická  Belá   nevyužíva  ani  neudržiava.
Z uvedeného dôvodu je pre potreby obce nadbytočný.

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

K  bodu  5
Starosta  obce  vysvetlil  prítomným,  že   je  potrebné schváliť  plán  hospodárskeho a

sociálneho rozvoja ( ďalej “PHaSR”) pre našu obec.  PHaSR slúži ako podklad pre investíciie
v obci a zároveň aj podklad k výzvam  na fondy SR a fondy EU na obdobie 2022-2028. Ak
obec nemá schválený tento plán “PHaSR”, nemôže sa uchádzať o dotácie z týchto fondov.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
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schvaľuje 
Vstupnú správu pre spracovanie dokumentu PHaSR obce Košická Belá na obdobie 2022 – 
2028. 

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

K bodu 6
Starosta obce oboznámil  prítomných s tým, že v účtovníctve obce figurujú daňové

pohľadávky,  ktoré  nie  je  už  možné  vymáhať.  Preto  predkladá  návrh  na  odpísanie  týchto
pohľadávok.

Starosta  obce  dal  schváliť  návrh  na  uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  obce  Košická  Belá
schvaľuje odpísanie daňovej pohľadávky daňového subjektu:

1) Spišská tehelňa a.s., Letecká 68, Spišská Nová Ves, IČO: 31730108, vo výške 138,92 €.
Dôvod:  spoločnosť bola zrušená 23.11.2021 - deň výmazu v obchodnom registri Okresného
súdu Košice I .

2) Krystyna Tomčovčíková, trvalý pobyt mestská časť Košice – Pereš, vo výške  155,49
€.
Dôvod:  majiteľka  zomrela  16.08.2019,  predtým  chatu  predala  novému  majiteľovi. Od
dedičov  nie  je  možné  vymáhať  dlh,  pretože  nehnuteľnosť  nebola  predmetom dedičského
konania.

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

K bodu 7
 Starosta obce vysvetlil prítomným, že v časti Taleng je vybudovaný vodovod, ktorý

prechádza  aj  pozemkami  vo  vlastníctve  obce.  Keďže  uvedený  vodovod  zatiaľ  nebol
skolaudovaný, je potrebné ku kolaudácii zabezpečiť zapísanie vecného bremena na uvedené
pozemky.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje 
zriadenie vecného bremena na pozemkoch:
parcelu KN-C č. 100/30 o výmere 185 m2, zastavaná plocha a nádvorie
parcelu KN-C č. 100/54 o výmere 4233 m2, ostatná  plocha, 
parcelu KN-C č. 100/104 o výmere 61 m2, ostatná  plocha, 
parcelu KN-C č. 100/82 o výmere 121 m2, zastavaná plocha a nádvorie
parcelu KN-C č. 100/29 o výmere 657 m2, zastavaná plocha a nádvorie
parcelu KN-C č. 340/1 o výmere 2319 m2, zastavaná plocha a nádvorie
všetky    v  obci  Košická  Belá  ,  kat.  územie  Košické  Hámre,  vedené  na  LV  37 vo
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vlastníctve  Obce  Košická  Belá,   na  základe  geometrického  plánu č.  6/2012 overený  pod
číslom 1247/2012,
v prospech:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom Komenského 50,  042 48 Košice
  - ako oprávneného z vecného bremena.
Vecné bremeno  są viaže na časť zaťažených parciel v práve uloženia inžinierskych sietí  -
vodovodu   v  rozsahu,  ako  je  zakreslené  geometrickým  plánom  č.  6/2012,overeným  pod
číslom 1247/2012.

Zriadenie vecného bremena bude bezodplatné.
Všetky  náklady  spojené  so  zápisom  vecného  bremena  do  katastra  nehnuteľností  hradí
oprávnený  z  vecného  bremena. Oprávnený z  vecného  bremena  zabezpečí  vypracovanie
Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

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

K bodu 8
Starosta  obce  oboznámil  prítomných,  že  na  obec  bola  podaná  žiadosť  o zriadenie

vecného  bremena  od p.  Stanislava  s manželkou  a p.  Kneža  s manželkou.  Na pozemku vo
vlastníctve obce majú uložené vodovodné prípojky k svojim nehnuteľnostiam. Poslanci obce
vykonali na mieste aj obhliadku uvedených prípojok.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje 
zriadenie vecného bremena na pozemku:
parcelu KN-C č. 100/73 o výmere 1007 m2, ostatné plochy,    v obci Košická Belá , kat.
územie Košické Hámre, na LV 37 vo vlastníctve Obce Košická Belá,

v prospech:
1) Ing. Valentín Stanislav a manž. Mária Stanislavová, obaja bytom Moravská 43, 040
01 Košice, 
2)  Prof.  RNDr.  Dušan  Knežo,  Csc.  a  manž.  JUDr.  Daniela  Knežová,  obaja  bytom
Bauerova 3, 040 23 Košice

  - ako oprávnených z VB (vecného bremena).

Vecné bremeno spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí  -  vodovodných prípojok.
Zriadenie vecného bremena bude bezodplatné.
Všetky  náklady  spojené  so  zápisom  vecného  bremena  do  katastra  nehnuteľností  hradia
oprávnení z vecného bremena. 
Zároveň ukladá žiadateľom - oprávneným z vecného bremena zabezpečiť vypracovanie GP so
zakreslením existujúcich  vodovodných prípojok a vypracovanie Zmluvy o zriadení vecného
bremena.
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Hlasovanie : 
ZA         :   6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko ,  Mgr. Pavol Bačko,  Gabriel Daniel,
                        Bc. Michal Rzuhovský, Štefan Plichta,        
PROTI  :    0 ZDRŽAL SA  :     0 

K bodu 9
Starosta obce oboznámil prítomných, že na základe žiadosti vedúcej školskej jedálne 

po konzultácii s riaditeľom Základnej školy bol poslancom predložený návrh na úpravu výšky
stravného v Školskej jedálni pri ZŠ Košická Belá. Navýšenie cien je z dôvodu neustále 
rastúcich cien potravín aj energií.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje 
od 01.04.2022 úpravu výšky stravného v Školskej jedálni pri Základnej škole Košická Belá 

235, 044 65 Košická Belá, a to nasledovne:

Dieťa v MŠ (desiata, obed, olovrant) …............................1,84 €
Dieťa v MŠ (desiata, obed) ….............................. ............1,58 €
Žiaci ZŠ 1. stupeň (obed) …..............................................1,51 €
Žiaci ZŠ 2. stupeň (obed) …..............................................1,60 €
Dôchodcovia a zamestnanci ZŠ, OÚ a MŠ (obed) …...... 3,50 €
Cudzí stravníci (obed) ….................................................. 4,50 €

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

K bodu 10
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných.

K bodu 11
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal: Mgr. Pavol Bačko

Overovatelia zápisnice:    
Mária Hudáková

Bc. Michal Rzuhovský

Ing. Jozef  Petkač
                                          starosta obce 
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