
Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2019 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beloveža otvoril starosta obce Jozef Kostura, 

privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Konštatoval, že je prítomných 6 poslancov, OZ je 

uznášania schopné.  

 

2. Schválenie programu 

 

Poslanci  program ako celok,  jednohlasne /6 hlasmi / schválili  

 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa starosta určil Mgr. Janu Semanovú . Za overovateľov zápisnice boli určení 

MUDr. Jozef Leškanič, a Ján Basár 

 
 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

        Predseda komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Ing. Martin  Nemec oboznámil prítomných 

poslancov s vyhlásením volieb hlavného kontrolóra obce Beloveža v súlade s § 18a odsek 4 a ods.8 

písm. a) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Voľba HK bola 

vyhlásená dňa 17.01.2019 .Termín na podanie prihlášky so všetkými predpísanými náležitosťami 

bol do 11.02.2019 na adresu: Obec Beloveža, Beloveža č. 94, 086 14  Hažlín v uzavretej obálke 

s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.  

Do toho termínu bola na obecný úrad doručená obálka od jedného kandidáta: 

 

1. Ing. Miloš Mikula , Beloveža č 306, 086 14  Hažlín 

 

Poslanci OZ si mali možnosť podrobnejšie pozrieť jednotlivé doklady kandidáta na HK, a Ing. 

Miloš Mikula sa aj osobne iba stručne odprezentoval, nakoľko bol aj v predchádzajúcom 

období hlavným kontrolórom obce.  



Ing. Martin Nemec pripomenul poslancom OZ, že voľba HK bude uskutočnená tajným 

hlasovaním. Poslanci mali rozdané opečiatkované obálky s hlasovacím lístkom. Ing. Martin 

Nemec vyzval jednotlivo poslancov OZ, aby pristúpili k voľbe HK.  Následne postupne  

otvorili obálky, a po otvorení Ing. Martin Nemec oznámil výsledok voľby: 

Hlavným kontrolórom obce Beloveža s počtom hlasov 6 sa stal Ing. Miloš Mikula, trvale 

bytom Beloveža č. 306,  a svoju funkciu bude vykonávať od 01.03.2019 

 

5. Rôzne 

 

Ing. Ján Čičvara, ktorý bol prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva,  predložil 

požiadavku na odkúpenie parciel 869/10, 869/11,869/2,895/9  ktoré sú v správe Slovenského 

pozemkového fondu. 

Starosta obce za uvedenú požiadavku dal hlasovať. 

Za – 0 

Proti – 5 

Zdržal sa - 1 

Poslanci svoje hlasovanie odôvodnili tým,  že je to strategické územie na plánovanú 

rekonštrukciu obecného vodovodu. 

 

S návrhom o zvolanie mimoriadneho rodičovského združenia bez prítomnosti pedagógov , 

prišiel poslanec Ján Basár, z dôvodu avizovaného presunu žiakov zo Základnej školy 

v Beloveži do Základnej školy v Bardejove. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva na podnet občanov navrhli vyzvať p. Juraja Vašenka 

majiteľa budovy Pohostinstva , na  zjednanie nápravy ohľadom povrchovej vody ktorá vyteká 

z jeho objektu na miestnu  komunikáciu, pričom znemožňuje resp. zaťažuje prechod po nej 

nielen peši, ale vozidlami. 

Starosta navrhol, aby protipožiarna preventíva objektov ktoré sú  v správe obce  Beloveža 

bola vykonaná externou firmou  Ing. Ladomerského / po vypracovaní cenovej ponuky za 

služby/ 

 

 Diskusia 

 

      V diskusii sa poslanci zaoberali optimalizáciou nákladov na chod futbalového klubu, poslanec 

Ján Basár navrhoval, aby vedenie TJ oslovilo aj rodičov detí ktorí sú v skupine žiakov, aby sa 

podieľali minimálne pri preprave hráčov na zápasy, ako aj údržbu /pranie/ ich dresov. 

 

 

6. Záver 
 

Naplnením programu starosta obce oficiálne ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval 

prítomným za účasť . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapisovateľka:  

 

Mgr. Jana Semanová  ................................................. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

MUDr. Jozef Leškanič               ................................................... 

 

 

Ján Basár               .................................................... 


