
Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.11.2019 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu  

4. Investičný zámer zateplenia budovy materskej školy 

5. Schválenie podmienok používania súkromných vozidiel v obci   

6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

7. Návrh na nepeňažný vklad do majetku obecného podniku  

8. Rôzne 

 
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. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

určení  : Ing. Daniel Ščasný  a MUDr. Jozef Leškanič. 

 

3. Schválenie  programu 
 

Poslanci  program ako celok,  jednohlasne /6 hlasmi / schválili   

      

 

4. Investičný zámer zateplenia budovy materskej školy 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o zverejnení výzvy zameranej na zateplenie 

budovy materskej školy v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“. 

V následnej diskusii sa všetci prítomní poslanci zhodne a bez výhrad vyjadrili k potrebe využiť 

možnosť zateplenia objektu materskej školy zo zdrojov EÚ. Po ukončení rozpravy dal starosta 

o tomto bode hlasovať.  
Hlasovanie: ZA: 6 (Ing. Nemec, MUDr. Čičvara, MUDr. Leškanič, Basár, Ing. Ščasný, Tiš) 

                    PROTI: 0         ZDRŽALI SA: 0 

5. Schválenie podmienok používania súkromných vozidiel v obci   

 

 Starosta informoval poslancov OZ o potrebe zmluvne upraviť používanie jeho 

súkromného traktora pre účely obce. Ako uviedol, vzhľadom na skutočnosť, že obecný traktor je 

dlhodobo v havarijnom stave a je praktický nepoužiteľný na výkon obecných činností, v letných 



mesiacoch dal k dispozícii svoj súkromný traktor, využívaný najmä na kosenie trávnatých plôch 

a vývoz žúmp na ČOV v Bardejovskej Novej vsi. Poukázal na skutočnosť, že doteraz si 

nenárokoval žiadne finančné náhrady za užívanie súkromného majetku pre účely obce. 

Vzhľadom na blížiacu sa zimu a potrebu zabezpečiť zimnú údržbu navrhol upraviť používanie 

jeho súkromného traktora v prospech obce formou nájomnej zmluvy za odplatu 100 € mesačne+ 

spotrebované PHM + servis a údržba. Konštatoval, že ide o dočasné riešenie a poukázal na 

akútnu potrebu riešiť otázku zaobstarania nového obecného traktora. Starosta zároveň vyzval 

prítomných poslancov, aby ho v prípade zistenia akýchkoľvek výhodnejších ponúk na prenájom 

traktora pre obec o tejto skutočnosti informovali.   

 Starosta obce následne informoval prítomných aj o potrebe zmluvne upraviť používanie 

jeho súkromného vozidla na služobné účely, pričom navrhol formu dohody o používaní 

súkromného vozidla na služobné účely za paušálnu odplatu 200 € mesačne. Uviedol, že táto suma 

reflektuje na množstvo pracovných ciest súvisiacich s výkonom funkcie starostu obce a 

korešponduje s výškou paušálnych náhrad aj u starostov okolitých obcí (napr. Šarišské Čierne, 

Hrabovec atď.). Zároveň informoval, že obecný úrad momentálne nedisponuje žiadnym 

služobným vozidlom, nakoľko v dôsledku dopravnej nehody zavinenej druhou stranou škoda na 

obecnom vozidle značky KIA presiahla hranicu totálnej škody, t. j. zostatkovej ceny vozidla. 

V tejto súvislosti navrhol starosta uzatvorenie obdobnej dohody o používaní súkromného vozidla 

na služobné účely s pracovníčkou Mgr. Janou Semanovou za paušálnu odplatu 60 € mesačne. 

V následnej diskusii hlavný kontrolór Ing. Mikula poukázal nie na potrebu, ale doslova 

nevyhnutnosť zmluvne ošetriť používanie súkromného traktora a motorových vozidiel na 

služobné účely v súlade s platnými právnymi predpismi. Poslanec Ing. Ščasný upozornil na 

povinnosť majiteľov súkromných vozidiel používaných na súkromné účely mať uzatvorené 

havarijné poistenie a odporučil pri príprave budúcoročného rozpočtu hľadať zdroje na kúpu 

nového vozidla. Hlavný kontrolór zareagoval konštatovaním, že v návrhu rozpočtu pre rok 2020 

je vyčlenená čiastka 5 000 € na nákup služobného vozidla.  

Použitie súkromného motorového vozidla pre služobné účely môže v odôvodnených 

prípadoch povoliť starosta obce a v prípade jeho dlhodobej neprítomnosti zástupca starostu obce. 

Žiadosť o povolenie použitia súkromného motorového vozidla pre služobné účely, prípadne 

cestovný príkaz, musí obsahovať vecný dôvod použitia, mená spolucestujúcich, smer a cieľ jazdy 

a tiež číslo havarijného poistenia. Za použitie súkromného vozidla pre služobné účely sa 

poskytuje náhrada podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 

Poslanci sa zhodli, že chápu toto navrhované riešenie ako dočasné a rozhodne treba 

uvažovať s kúpou nového vozidla, pričom sa treba zamerať odkúpenie vozidiel vyradených 

z majetku orgánov štátnej správy za zostatkovú cenu. Po ukončení diskusie dal starosta 

o predložených návrhoch hlasovať.  

 

a) uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou Beloveža a Jozefom Kosturom o používaní 

traktora za odplatu 100 € mesačne + spotrebované PHM +servis/údržba 

Hlasovanie: ZA: 6 (Ing. Nemec, MUDr. Čičvara, MUDr. Leškanič, Basár, Ing. Ščasný, Tiš) 

                    PROTI: 0         ZDRŽALI SA: 0 

b) uzatvorenie dohody o používaní súkromného vozidla na služobné účely medzi obcou 

Beloveža a Jozefom Kosturom za paušálnu odplatu 200 € mesačne, 

c) uzatvorenie dohody o používaní súkromného vozidla na služobné účely medzi obcou 

Beloveža a Mgr. Janou Semanovou za paušálnu odplatu 60 € mesačne. 

      Hlasovanie: ZA: 4 ( Ing. Nemec, JUDr. Čičvara, JUDr. Leškanič, Basar,  

                          PROTI: 1 – Ing. Ščasný,    ZDRŽAL SA: 1 - Tiš): 

 



6. Schvaľovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

 

 Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce prezentoval hlavný kontrolór 

Ing. Mikula. Ten odôvodňoval potrebu prijatia nových zásad v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Prijatie týchto zásad je 

obligatórnou povinnosťou obce a  schvaľuje ich obecné zastupiteľstvo. Návrh Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Beloveža sa okrem iného prispôsobuje novým 

okolnostiam, majúc na mysli hlavne založenie obecného podniku. Nové zásady tak budú 

okrem štandardných ustanovení o nakladaní s majetkom obce upravovať aj prípadne presuny 

majetku medzi obcou a obecným podnikom, resp. opačne.  

Pred samotným hlasovaním dal poslanec Ing. Ščasný pozmeňovací návrh na zníženie 

limitu pre starostu rozhodovať bez predchádzajúceho schválenia obecným zastupiteľstvom pri 

nákupe hnuteľných vecí a rozhodovaní o nájme nehnuteľného majetku z navrhovaných 3 500 

€ na 1 000 €.  

Poslanci pozmeňovací návrh Ing. Ščasného hlasovaním neschválili (za: 2 – Ing. 

Ščasný, Tiš, proti: 4 - Ing. Nemec, JUDr. Čičvara, JUDr. Leškanič, Basar).  

Poslanec Basár poukázal najmä na skutočnosť, že schválením pozmeňovacieho návrhu by 

rozhodovací proces na úrovni samosprávy stratil určitú flexibilitu, nakoľko aj pri rozhodovaní 

o menej závažných veciach by muselo byť zvolávané zastupiteľstvo, čo pri dodržiavaní 

všetkých zákonných lehôt by mohlo proces rozhodovania značne predĺžiť. 

 Následne dal starosta hlasovať o pôvodne predloženom návrhu zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce.     

 

    Hlasovanie: ZA: 4 (Ing. Nemec, MUDr. Čičvara, MUDr. Leškanič, Basár) 

                        PROTI: 1 ( Ing. Ščasný) 

                        ZDRŽAL SA: 1 (Tiš) 
 

 

7. Návrh na nepeňažný vklad do majetku obecného podniku  

 V súvislosti so schválením investičného zámeru výstavby bytových domov na 

septembrovom rokovaní OZ, starosta privítal na rokovaní Jozefa Marka, konateľa firmy 

MARKO a MARKO s.r.o., ktorý poslancom prezentoval projektovú dokumentáciu 

a počítačom vytvorenú vizualizáciu nových bytov. Poslancov informoval o možných 

konštrukčných riešeniach (balkóny, výťah, garáže) v závislosti od požiadaviek obce, resp. 

budúcich nájomníkov.  Zároveň prezentoval možnosť, že výstavbu dvoch bytových domov 

kompletne zmanažuje a zrealizuje firma MARKO a MARKO s.r.o., čo by počas výstavby 

nezaťažilo rozpočet obce Beloveža. Podmienkou takéhoto riešenia je vlastníctvo pozemku pod 

budúcimi stavbami investorom stavby. Starosta následne predniesol poslancom návrh na 

schválenie vkladu budúceho stavebného pozemku do majetku obecného podniku. Ten bude 

následne odpredaný firme  MARKO a MARKO s.r.o. za cenu podľa znaleckého posudku a po 

dokončení stavby spätne odkúpený za rovnakú cenu obcou. V súvislosti s uvedenou 

transakciou by došlo k zvýšeniu základného imania Obecného podniku Beloveža, s.r.o. 

V diskusii k tomuto bodu hlavný kontrolór poukázal na výhodnosť takéhoto riešenia pre obec, 

nakoľko počas výstavby nebude zaťažovaný rozpočet obce a obecný podnik navyše získa 

počiatočný kapitál na rozbehnutie svojej činnosti v prvých mesiacoch svojho fungovania.   

 

    Hlasovanie: ZA: 6 (Ing. Nemec, MUDr. Čičvara, MUDr. Leškanič, Basár, Ing. Ščasný, Tiš) 

                        PROTI: 0 

            ZDRŽALI SA: 0 



 

 

8. Rôzne 

 

Ing. Martin Nemec informoval prítomných, že na rokovaní obecnej rady bol predbežne 

určený termín ďalšieho rokovania OZ na 04.12.2019. Nakoľko na tomto OZ by mal byť 

prerokovaný návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020 a taktiež 

návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, upozornil 

poslancov, že na webovej stránke sú už tieto návrhy zverejnené.  

 

9. Záver 

Naplnením programu starosta obce oficiálne ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zapisovateľka:  

 

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

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Daniel Ščasný                               ................................................... 

 

 

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


