
Obecné  zastupiteľstvo obce Košická  Belá

Zápisnica  z  23.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Košickej Belej
konaného dňa  30.06.2022

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

Plichta,
Neprítomní: Mária Hudáková, Ing. Jozef  Bačko Ondrej Kurjan
Ďalší prítomní:  Ing. Terézia Gregorovičová – hlavný kontrolór obce

Program zasadnutia - návrh:
 
1) Otvorenie ( overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť ) 
2) Schválenie  návrhu programu
3) Správa hlavnej kontrolórky, o kontrolnej činnosti  obce za 1. polrok 2022
4) Záverečný účet obce za rok 2021
5) Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a úväzku starostu obce na volebné ob-

dobie 2022-2026  
6) Predaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa 

- kat. územie  Košická Belá   - p. Tomaškovičová, p. Valenčiková, p. Hockicková 
7) Zámer na odpredaj pozemkov  z dôvodu osobitného zreteľa 

kat. úz. Košická Belá  –  p. Grega M. , p.  Janečko P.„ Potoky“
   p. R. Petrik – v obci,  p. Hamžík – Zlatnícke lúky

8) Diskusia
9) Záver

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

uznášaniaschopné. Určil overovateľov zápisnice – Mgr. Pavol Bačko,  Gabriel Daniel 
zapisovateľa:  Ing. Iveta Kišidayová;

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. Iveta Kišidayová ; 
b) konštatuje,

že je uznášania schopné.

Hlasovanie : 
ZA         :   4 – Mgr. Pavol Bačko,  Gabriel Daniel, Bc. Michal Rzuhovský, Štefan Plichta,   
PROTI  :    0 ZDRŽAL SA  :     0        
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K  bodu  2
Starosta  obce  predložil  na  schválenie  návrh  programu  23.  zasadnutia obecného

zastupiteľstva (ďalej len “OZ”). Skonštatoval, že body 6 a 7  je potrebné z programu vypustiť
z dôvodu,  že na ich schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov OZ. t.j. min. 5
poslancov.  
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje  program 23. zasadnutia OZ obce Košická Belá konaného dňa 30.06.2022:
1) Otvorenie ( overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť ) 
2) Schválenie  návrhu programu
3) Správa hlavnej kontrolórky, o kontrolnej činnosti  obce za 1. polrok 2022
4) Záverečný účet obce za rok 2021
5) Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a úväzku starostu obce na volebné 
    obdobie 2022-2026  
6) Diskusia
7) Záver
  

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

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

známila  poslancov a prítomných  so svojou správou o kontrole za 1. polrok 2022 a predložila
návrh o kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022.  (Správa o kontrole za 1.polrok 2022  a plán
kontrolnej činnosti sú  dostupné na web stránke obce v  záložke Samospráva – Hlavný kontro-
lór ) 
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá 
A) berie na vedomie  
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  za 1.polrok 2022.
B) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

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

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

la svoje stanovisko k  Záverečnému účtu obce  a celoročnému hospodáreniu  za rok 2021.
(zverejnený na webovej stránke obce v časti Samospráva – Uznesenia). 
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá 
A) berie na vedomie  
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce  za rok 2021;
B) schvaľuje   
1)    záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  za rok 2021 :   -  bez výhrad;
2)    použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
       vo výške 101 862,70 €
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Hlasovanie : 
ZA         :   4 – Mgr. Pavol Bačko,  Gabriel Daniel, Bc. Michal Rzuhovský, Štefan Plichta,   
PROTI  :    0 ZDRŽAL SA  :     0             

K bodu 5
 Starosta  obce oboznámil  poslancov s tým,  že 29.  októbra  2022 sa budú konať aj

voľby do miestnej  samosprávy.  Z  tohto  dôvodu je  potrebné   schváliť  na  ďalšie  volebné
obdobie 2022 -2026,  počet poslancov obecného zastupiteľstva a úväzok starostu obce.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická 
Belá schvaľuje na volebné obdobie 2022-2026 pre obec Košická Belá
a)  počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7;
b)   100 % úväzok starostu obce.

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

K bodu 6
  Do diskusie sa prihlásil pán. F. Koľvek, ktorý chcel vedieť, či sa nedá zabezpečiť 

obed pre dôchodcov počas prázdnin, keď školská jedáleň nevarí.
Starosta mu odpovedal, že oslovil penzión Sivec a Lesanku, aby nám na obecný úrad zaslali
cenu obeda. Odber z týchto zariadení bude možný len za určitého množstva ale  za vyššiu
cenu ako máme v ŠJ.  Po zaslaní ceny urobíme prieskum u dôchodcov, či majú záujem o tieto
obedy a koľkí by mali záujem brať obedy.

K bodu 7
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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