
Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.05.2019 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie záverečného účtu 2018 

4. Protispoločenská smernica 

5. Obstaranie motorového vozidla /typ dodávka/  

6. Sťažnosť občana 

7. Vyhodnotenie obecnej akcie „Výstup na Hory“ 

8. Diskusia 

9. Záver 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beloveža otvoril starosta obce Jozef Kostura, 

privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Konštatoval, že je prítomných 4 poslancov, OZ je 

uznášania schopné.  

Poslanci  program ako celok,  jednohlasne /7 hlasmi / schválili  

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

Ing. Martin Nemec a Ján Basár. 

 

3. Schválenie záverečného účtu 2018 

 

     Hlavný kontrolór obce predložil Záverečný účet obce za rok 2018, ktorý obsahuje rozbor 

plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu, hospodárenie za rok, stav finančných prostriedkov na 

účtoch a v pokladni, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018. 

Dosiahnuté príjmy celkom: 396 333,87 €, čerpanie výdavkov celkom: 372 051,24 €. Výsledok 

rozpočtového hospodárenia je 6 070,11  

      Hlavný kontrolór obce Ing. Miloš Mikula predkladal Stanovisko k záverečnému účtu. Na 

záver uviedol, že na základe vykonaného zhodnotenia dosiahnutých výsledkov v príjmovej časti, 

čerpania výdavkov a skutočnosti hospodárenia obce odporúča obecnému zastupiteľstvu obce 

prerokovať a uzatvoriť záverečný účet obce s výrokom: „ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje 

bez výhrad“. (doklady priložené).  

 Tento návrh obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo. 

 

4. Protispoločenská smernica 
 

Interná smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti Starosta predniesol poslancom OZ schválenú internú smernicu zo dňa 

20.5.2019 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z.z..  

Obecné zastupiteľstvo internú smernicu berie na vedomie. 



5. Obstaranie motorového vozidla /typ dodávka/  

 

Na návrh starostu obce, obstarať motorové vozidlo, ktoré by malo slúžiť na dopravné účely 

pre členov DHZ, TJ, FS Bilovežanka, ZOJDS.  Uvedené vozidlo je v ponuke firmy AUTO-

DOM Prešov  v hodnote 13 900 €,  Úhrada tohto vozidla bude zrealizovaná prevodným 

príkazom z redingového úverového  účtu, ktorá je po prehodnotení dostupných možností 

finančne pre obec  najúspornejšia.  

Tento návrh obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo. 

 

6. Sťažnosť občana 

Na obecný úrad bola 14.05.2019 doručená sťažnosť občana Juraja Kašpereka, ktorý sa 

sťažoval na zle susedské vzťahy medzi ním a Petrom Hamarčákom, ktoré trvajú už niekoľko 

rokov Obecné zastupiteľstvo to zhodnotilo ako občiansko-právny spor, preto navrhlo aby 

v tomto zmysle sa menovaný Juraj Kašperek  s týmto problémom obrátil na inštitúcie, ktoré sú 

kompetentné sa touto problematikou zaoberať. 

Obecné zastupiteľstvo tento návrh  berie na vedomie. 

 

 

7. Vyhodnotenie obecnej akcie „Výstup na Hory“ 

 

Obecné zastupiteľstvo zhodnotilo obecnú  dlhoročnú tradičnú akciu „výstup na Hory“ ako 

úspešne zvládnutú na ktorej sa zúčastnil  aj kandidát na poslanca do Európskeho 

parlamentu  Michal Goriščák. 

 

8. Diskusia 

V rámci diskusie vystúpil starosta obce a informoval poslancov OZ o tom, že po namontovaní 

vodomerov na hlavný prívod vody z Hrabovca do vodojemu a následne z vodojemu do verejnej 

siete odtečie  95 m3  vody  týždenne. 

Ďalej navrhol, aby sa podala žiadosť na Ministerstvo financií SR o zmenu účelu dotácie od 

vlády SR, ktorá bola pridelená obci na základe uznesenia č.161/2019 zo dňa 10.05.2019 a to 

z pôvodného účelu: obstarania pódia do amfiteátra  na nový účel: rekonštrukcia verejného 

osvetlenia. 

Uvedený návrh poslanci jednohlasne schválili. 

 Ďalej informoval, že  Hasičské previerky ktoré sa konali v rámci okresu 19.05.2019 na našom 

futbalovom ihrisku boli úspešne zvládnuté. 

 

 

 

9. Záver 

Naplnením programu starosta obce oficiálne ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval 

prítomným za účasť . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zapisovateľka:  

 

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

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Martin Nemec                               ................................................... 

 

 

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


